ﻧﺸﺮة إﺻﺪار
¥QƒdG êÉàfEGh áYÉæ°üd §°ShC’G ¥ô°ûdG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe áFÉªdÉH ø«KÓK (%30) πãªJ …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªN (15^000^000)
óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ ø«KÓK (30) √Qób ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW ∫ÓN øe
¥QƒdG êÉàfEGh áYÉæ°üd §°ShC’G ¥ô°ûdG ácô°T
`g1433/02/14 ïjQÉJh ¥/44 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dGh (Ω2000/09/30 ≥aGƒªdG) `g1421/07/03 ïjQÉJh 4030131516 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒªH ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
(Ω2012/01/08 ≥aGƒªdG)
(Ω2015/04/14 ≥aGƒªdG) `g1436/06/25 AÉKÓãdG Ωƒj ≈dEG (Ω2015/04/08 ≥aGƒªdG) `g1436/06/19 AÉ©HQC’G Ωƒj CGóÑJ ΩÉjCG 7 :ÜÉààc’G Iôàa
.ø«ÑààµªdG A’Dƒg πÑb øe É¡H ÜÉààc’G ºJ »àdG º¡°SC’G
ácô°Th ,√O’hCGh Üó«¡ªdG QOÉ≤dGóÑY ácô°T)) :ºgh QÉÑµdG ø«ªgÉ°ùªdG πÑb øe ÜÉààcÓd áMhô£ªdG ácô°ûdG º¡°SCG ™«H ºà«°Sh
áLQóªdGh (ôª©ªdG º«gGôHEG øªMôdGóÑY ˆGóÑYh ,(z¬fGƒNEGh ¿É«fƒHCG ˆGóÑY º«gGôHEG ácô°T{ `H Ék ≤HÉ°S áahô©ªdG) á°†HÉ≤dG ÉfÉØd
øjòdGh (zø«©FÉÑdG ø«ªgÉ°ùªdGzh zQÉÑµdG ø«ªgÉ°ùªdG{ `H ø«©ªàée º¡«dEG QÉ°ûjh) Iô°ûædG √òg øe (33) áëØ°üdG »a º¡∏«°UÉØJ
¿ƒ©FÉÑdG ¿ƒªgÉ°ùªdG ∂∏àªj ±ƒ°S ,ÜÉààc’G á«∏ªY ∫Éªµà°SG ó©Hh .ÜÉààc’G πÑb ácô°ûdG º¡°SCG øe %90^1 ø«©ªàée ¿ƒµ∏àªj
äÓ°üëàe ™jRƒJ ºà«°Sh .ácô°ûdG »a Iô£«°ùªdG á°üëdÉH ¿ƒ¶Øàë«°S º¡fEÉa »dÉàdÉHh .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %60^1 ø«©ªàée
áMhô£ªdG º¡°SC’G »a º¡æe πc á«µ∏ªd Ék ≤ah ø«©FÉÑdG ø«ªgÉ°ùªdG ≈∏Y (zäÓ°üëàªdG »aÉ°U{) ÜÉààc’G ∞«dÉµJ º°üN ó©H ÜÉààc’G
äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ 9 ºbQ º°ù≤dG »a ¬Ø°Uh OQh ÉªÑ°ùM ÜÉààc’G äÓ°üëàe øe AõL …CG ≈∏Y ácô°ûdG π°üëJ ødh .ÜÉààcÓd
á«£¨àH ó¡©àdG{ 13 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ Ók °†a) á«£¨àdG ó¡©àe πÑb øe πeÉµdÉH ÜÉààc’G á«£¨àH ó¡©àdG ºJ ób ¬fCG Ék ª∏Y .zÜÉààc’G
Ióªd º¡ª¡°SCG »a ±ô°üàdG ácô°ûdG »a º¡à«µ∏e QGó°UE’G Iô°ûf ô¡¶J øjòdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ô¶ëjh .(Iô°ûædG √òg øe zÜÉààc’G
áëØ°üdGh (¿) áëØ°üdG »a í°Vƒe ƒg Éªc (zô¶ëdG Iôàa{) ¥ƒ°ùdG »a ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ AóH ïjQÉJ øe Gk ô¡°T ô°ûY »æKCG (12)
ø«ªgÉ°ùªdG ¿CG Éªc .á≤Ñ°ùªdG áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©H ’EG IôàØdG √òg AÉ¡àfG ó©H º¡ª¡°SCG »a ±ô°üàdG º¡d Rƒéj ’h ,(192)
áëØ°üdG ≈∏Y ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ »a º¡à«µ∏e Ö°ùfh ºgDhÉª°SCG IQƒcòªdG ºg É¡ª¡°SCG øe ôãcCG hCG %5 ¿ƒµ∏ªj øjòdGh ácô°ûdG »a QÉÑµdG
.Iô°ûædG √òg øe (33) ºbQ
¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ,ΩÉjCG á©Ñ°S (7) Ióªd ôªà°ùjh ,(Ω2015/04/08 ≥aGƒªdG) `g1436/06/19 AÉ©HQC’G Ωƒj »a ÜÉààc’G CGóÑj
äÉÑ∏W ºjó≤J øµªj å«M ,(zÜÉààc’G Iôàa{) (Ω2015/04/14 ≥aGƒªdG) ``g1436/06/25 AÉKÓãdG Ωƒj ájÉ¡æH »¡àæ«d ÜÉààc’G
Iôàa ∫ÓN Iô°ûædG √òg øe ,(P)h ,(O( äÉëØ°üdG »a áLQóªdG (záª∏à°ùªdG äÉ¡édG{) áª∏à°ùªdG äÉ¡édG ´hôa øe …CG iód ÜÉààc’G
ø«Ñààµª∏d øµªjh .(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ 16 ºbQ º°ù≤dGh zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ªdG ïjQGƒàdG{ º°ùb ™LGQ Ók °†a) ÜÉààc’G
ôeGhC’G πé°S AÉæH á«∏ª©H ΩÉ«≤dG ∫ÓN äÉ°ù°SDƒªdG ÜÉààcG πé°S ôjóe ∫ÓN øe ÜÉààc’G º¡°SCG »a ÜÉààc’G áÑààµªdG äÉ°ù°SDƒªdG øe
.OGôaC’G ø«ÑààµªdG ≈∏Y º¡°SC’G ìôW πÑb ºàJ »àdG
πµd º¡°SCG (10) ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G óëdG ¿EG .≈fOCG óëc º¡°SCG (10) `H ÜÉààc’G OGôaC’G ø«ÑààµªdG øe Öààµe πc ≈∏Y Öéj
ÜÉààcÓd áMhô£ªdG º¡°SC’G øe »≤ÑàªdG Oó©dG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .º¡°S (250^000) ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈°übC’G óëdG Éªæ«H ,Öààµe
OóY RhÉéJ GPEGh .É¡«a ÜÉààc’G Üƒ∏£ªdG º¡°SC’G »dÉªLEG ≈dEG Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y Ak ÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y (óLh ¿EG)
…hÉ°ùàdÉH ÜÉààc’G º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G óëdG øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe (600^000) OGôaC’G ø«ÑààµªdG
≈fOC’G óëdG ¢ü«°üîJ øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe (6^000^000) OGôaC’G ø«ÑààµªdG OóY RhÉéJ ∫ÉM »ah .ø«ÑààµªdG ™«ªL ≈∏Y
IOÉYEG ºàj ±ƒ°Sh .»dÉªdG QÉ°ûà°ùªdGh ácô°ûdG ¬Môà≤J Éªd Ék ≤ah ¢ü«°üîàdG ºà«°S ádÉëdG √òg »ah ,Öààµe πµd º¡°SCG (10) ≠dÉÑdGh
¿ÓYE’G ºà«°Sh .áª∏à°ùªdG äÉ¡édG hCG ÜÉààc’G ôjóe øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hO ø«ÑààµªdG ≈dEG (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa
.(Ω2015/04/21 ≥aGƒªdG) ``g1436/07/02 AÉKÓãdG √É°übCG óYƒe »a (óLh ¿EG) ¢†FÉØdG OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY
.(Iô°ûædG √òg øe zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ 16 ºbQ º°ù≤dG øª°V z¢†FÉØdG OQh ¢ü«°üîàdG{ »YôØdG º°ù≤dG ™LGQ Ók °†a)
≈∏Y Ék ª¡°S (20) ∂∏àªj ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U »a ≥ëdG ¬∏eÉM º¡°S πc »£©jh ,ájOÉ©dG º¡°SC’G øe IóMGh áÄa ácô°û∏d
âjƒ°üJ ¥ƒ≤M ájCÉH ºgÉ°ùe …CG ™àªàj ødh É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ªédG{) ø«ªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ªédG äÉYÉªàLG Qƒ°†M πbC’G
äGƒæ°ùdGh QGó°UE’G Iô°ûf ïjQÉJ øe GQÉÑàYG ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcÓd áMhô£ªdG º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh .á«∏«°†ØJ
.(Iô°ûædG √òg øe zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ 8 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ Ók °†a) . É¡«∏J »àdG á«dÉªdG
.ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb É¡LQÉN hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdG πNGO AGƒ°S º¡°SCÓd ¥ƒ°S …CG »a ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ºd
√òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒªdG âªJh .(∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉªdG ¥ƒ°ùdG »a º¡°SC’G π«é°ùàd áÄ«¡∏d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh
ìôW á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ºJ óbh , áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒªdG äGóæà°ùªdG áaÉc AÉØ«à°SG ºJh
øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh »a (z∫hGóJ{ hCG z¥ƒ°ùdG{) ájOƒ©°ùdG á«dÉªdG ¥ƒ°ùdG »a º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàªdG øeh .º¡°SC’G
äGAGôLEGh áª¡ªdG ïjQGƒàdG { º°ùb ™LGQ Ók °†a) ábÓ©dG äGP á«eÉ¶ædG äÉÑ∏£àªdG ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY
QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh á«eÉ¶f áeÉbEG É¡«a ø«ª«≤ªdGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdG »æWGƒªd íª°ùoj ±ƒ°S .(zÜÉààc’G
.(∫hGóJ) á«dÉªdG ¥ƒ°ùdG »a É¡dhGóJ AóH ó©H ácô°ûdG º¡°SCG »a ∫hGóàdÉH »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »æWGƒeh á«é«∏îdGh ájOƒ©°ùdG
øjôªãà°ùªdG{) `H º¡«dEG QÉ°ûjh áµ∏ªªdG êQÉN á∏é°ùªdG äÉ°ù°SDƒªdGh áµ∏ªªdG êQÉN ø«ª«≤ªdG ø«jOƒ©°ùdG ô«Z OGôaCÓd ≥ëj Éªc
ádOÉÑªdG äÉ«bÉØJG »a ∫ƒNódG ≥jôW øY º¡°SCÓd ájOÉ°üàb’G á©ØæªdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ô°TÉÑe ô«Z πµ°ûH QÉªãà°S’ÉH ΩÉ«≤dG (zÖfÉLC’G
ídÉ°üd É¡«a ∫hGóàdGh á«dÉªdG ¥ƒ°ùdG »a áLQóªdG º¡°SC’G AGô°ûH áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôªdG ¢UÉî°TC’G óMCG ∫ÓN øe (SWAP)
±ƒ°S ádOÉÑªdG äÉ«bÉØJG ÖLƒªH ¬fCG ≈dEG IQÉ°TE’G QóéJh .(zº¡d ¢üNôªdG ¢UÉî°TC’G{ `H ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûjh) ÖfÉLC’G øjôªãà°ùªdG
.º¡°SCÓd ¿ƒ«fƒfÉ≤dG ¿ƒµdÉªdG ºg º¡d ¢üNôªdG ¢UÉî°TC’G ≈≤Ñj
QGôb …CG PÉîJG πÑb áeÉJ ájÉæ©H Iô°ûædG √òg øe (2 º°ù≤dG) zIôWÉîªdG πeGƒY{h (Ü áëØ°U) zº¡e QÉ©°TEG{ »ª°ùb á°SGQO Öéj
.ÜÉààc’G º¡°SCG »a QÉªãà°S’ÉH

ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒªH ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g (zQó°üªdG{ hCG zácô°ûdG{) ¥QƒdG êÉàfEGh áYÉæ°üd §°ShC’G ¥ô°ûdG ácô°T
≥aGƒªdG) `g1433/02/14 ïjQÉJh ¥/44 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dGh (Ω2000/09/30 ≥aGƒªdG) `g1421/07/03 ïjQÉJh 4030131516
.(Ω2012/01/08
QOÉ≤dGóÑY ácô°T øe πc πÑb øe (Ω2000/08/06 ≥aGƒªdG) `g1421/05/06 ïjQÉàH IOhóëe á«dhDƒ°ùe äGP ácô°ûc ácô°ûdG â°ù°SCÉJ
¢SCGôH (âbƒdG ∂dP »a IOhóëe á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T) á°†HÉ≤dG Üó«¡ªdG ácô°Th (âbƒdG ∂dP »a á«æeÉ°†J ácô°T) √O’hCGh Üó«¡ªdG
…QÉéàdG πé°ùdÉH â∏é°Sh áª«≤dG ájhÉ°ùàe ájó≤f ¢ü°üM øY IQÉÑY …Oƒ©°S ∫ÉjQ (15^000^000) ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªN √Qóbh ∫Ée
(Ω2006/02/26 ≥aGƒªdG) ` `g1427/1/27 ïjQÉàHh .(Ω2000/09/30 ≥aGƒªdG) ` `g1421/07/03 ïjQÉJh 4030131516 ºbQ
IójóL ájó≤f ¢ü°üM QGó°UEG ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ø«à°S (60^000^000) ≠∏Ñe ≈dEG ∫ÉªdG ¢SCGQ IOÉjõH ácô°ûdG âeÉb
≥aGƒªdG) `g1430/10/17 ïjQÉàHh .AÉcô°ûdG πÑb øe Gk ó≤f É¡H AÉaƒdG ºJ …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ø«©HQCGh á°ùªN (45^000^000) áª«≤H
≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e øjô°ûYh ø«àFÉe (220^000^000) ≠∏Ñe ≈dEG ∫ÉªdG ¢SCGQ IOÉjõH ácô°ûdG âeÉb (Ω2009/10/06
≥aGƒªdG) ``g1432/05/08 ïjQÉàHh .AÉcô°ûdG …QÉL ÜÉ°ùM øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ø«à°Sh áFÉe (160^000^000) ≠∏Ñe á∏ª°SQ
ÉgQób IOÉjõH …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e øjô°ûYh áFÉªKÓK (320^000^000) ≠∏Ñe ≈dEG ∫ÉªdG ¢SCGQ IOÉjõH ácô°ûdG âeÉb (Ω2011/04/12
…Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG áFÉª©HQGh ¿ƒ«∏e ø«©Ñ°S (70^400^000) ≠∏Ñe á∏ª°SQ ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉe (100^000^000)
.AÉcô°ûdG …QÉL ÜÉ°ùM øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG áFÉªà°Sh ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á©°ùJ (29^600^000) ≠∏Ñeh IÉ≤Ñà°ùªdG ìÉHQC’G ÜÉ°ùM øe
ø«à°Sh áFÉªKÓK (360^000^000) ≠∏Ñe ≈dEG É¡dÉª°SCGQ IOÉjõH ácô°ûdG âeÉb (Ω2011/07/31 ≥aGƒªdG) `g1432/08/30 ïjQÉàHh
ÜÉ°ùM øe IÉ≤Ñà°ùªdG ìÉHQC’G ÜÉ°ùM øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ø«©HQCG (40^000^000) ≠∏Ñe á∏ª°SQ ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e
ácô°ûdG πjƒëJ AÉcô°ûdG Qôb (Ω2011/12/05 ≥aGƒªdG) `g1433/01/10 ïjQÉàHh .Ω2011/06/30 ájÉ¨d IôàØ∏d AÉcô°ûdG …QÉL
ôjRh »dÉ©e Qó°UCG óbh .…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒà°Sh áFÉªKÓK (360^000^000) √Qób ∫Ée ¢SCGôH ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG
ácô°T ≈dEG ácô°ûdG ∫ƒëJ ¿ÓYEÉH (Ω2012/01/08 ≥aGƒªdG) `g1433/02/14 ïjQÉJh ¥/44 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG áYÉæ°üdGh IQÉéàdG
≈∏Y á≤aGƒªdG ácô°û∏d ájOÉ©dG ô«Z áeÉ©dG á«©ªédG äQôb ,(Ω2012/05/26 ≥aGƒªdG) `g1433/07/05 ïjQÉàHh .á∏Ø≤e áªgÉ°ùe
(40^000^000) ÉgQGó≤e ≠dÉÑdG IOÉjõdG á«£¨J ºJh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG (400^000^000) ≈dEG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR
IÉ≤Ñà°ùªdG ìÉHQC’G ÜÉ°ùM øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªN (15^000^000) ≠∏Ñe á∏ª°SQ ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ø«©HQCG
≥aGƒªdG) `g1435/11/08 ïjQÉàHh .ø«ªgÉ°ùª∏d …QÉédG ÜÉ°ùëdG øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á°ùªN (25^000^000) ≠∏Ñeh
(500^000^000) ≈dEG ácô°ûdG ∫Ée ¢``SCGQ IOÉ``jR ≈∏Y á≤aGƒªdG ácô°û∏d ájOÉ©dG ô«Z áeÉ©dG á«©ªédG äQôb ,(Ω2014/09/03
ÜÉ°ùM øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉe (100^000^000) ≠∏Ñe á∏ª°SQ ≥jôW øY IOÉjõdG á«£¨J ºJh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉª°ùªN
.Ω2014/07/31 »a Éªc IÉ≤Ñà°ùªdG ìÉHQC’G
º¡°S (50^000^000) ¿ƒ«∏e ø«°ùªN ≈dEG º°ù≤e (500^000^000) …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉª°ùªN Ék «dÉM ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh
.óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SCG áª«≤H …OÉY
zÜÉààc’G º¡°SCG{ `H É¡«dEG QÉ°ûj) …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªN (15^000^000) ìôW (zÜÉààc’G{) ΩÉ©dG ÜÉààc’G á«∏ªY πª°ûJ
¿ƒµ«°Sh ,óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQóbh πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG áª«≤H (zÜÉààcG º¡°S{ `H É¡æe óMGh πµd QÉ°ûjh
.ácô°û∏d Qó°üªdG ∫ÉªdG ¢SCGQ øe %30 áÑ°ùf É¡∏ªéªH ÜÉààc’G º¡°SCG πãªJh .óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ ø«KÓK (30) ìô£dG ô©°S
:Éªg øjôªãà°ùªdG øe ø«àëjô°T ≈∏Y ÜÉààc’G º¡°SG »a ÜÉààc’G ô°üà≤jh
É¡«dEG QÉ°ûjh) QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U É¡æª°V øeh äÉ°ù°SDƒªdG øe áYƒªée áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :áÑààµªdG äÉ°ù°SDƒªdG :(CG) áëjô°ûdG
»àdG ÜÉààc’G º¡°SCG OóY ≠∏Ñjh .(zäÉë∏£°üªdGh äÉØjô©àdG{ 1 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ Ók °†a ,záÑààµªdG äÉ°ù°SDƒªdG{ `H á©ªàée Ék ©e
OóY »dÉªLEG øe %100 πãªJ ÜÉààc’G º¡°SCG øe º¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªN (15^000^000) áÑààµªdG äÉ°ù°SDƒª∏d É¡°ü«°üîJ ºà«°S
º¡°SC’G »a ÜÉààc’ÉH (√ÉfOCG zÜ{ áëjô°ûdÉH ¿ƒaô©ªdG) OGôaC’G ø«ÑààµªdG ΩÉ«b ∫ÉM »a ¬fCÉH Ék ª∏Y ,ÜÉààcÓd áMhô£ªdG º¡°SC’G
OóY ¢†«ØîJ ,(záÄ«¡dG{) á«dÉªdG ¥ƒ°ùdG áÄ«g á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©H ,äÉ°ù°SDƒªdG ÜÉààcG πé°S ôjóªd ≥ëj ,ÜÉààcÓd áMhô£ªdG
.ÜÉààcÓd áMhô£ªdG º¡°SC’G »dÉªLEG øe (%60) πãªJ »àdGh º¡°S (9^000^000) ≈dEG áÑààµªdG äÉ°ù°SDƒª∏d á°ü°üîªdG º¡°SC’G
πjó©à∏d á∏HÉb áÑ°ùædG √òg ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üd áëjô°ûdG √ò¡d á°ü°üîªdG º¡°SC’G øe (%90) áÑ°ùf ¢ü«°üîJ ºà«°Sh
áÑ°ùædG πeÉµH QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM »a hCG (%10) á«bÉÑdG áÑ°ùædG πeÉµH iôNC’G äÉ°ù°SDƒªdG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM »a
.(%90) º¡d á°ü°üîªdG
hCG á≤∏£ªdG ájOƒ©°ùdG ICGôªdG ∂dP »a ÉªH ,ø««©«Ñ£dG ø«jOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :OGôaC’G ¿ƒÑààµªdG :(Ü) áëjô°ûdG
á≤∏£e É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG á£jô°T É¡ëdÉ°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG É¡d ≥ëj å«M …Oƒ©°S ô«Z êhR øe ô°üb
q O’hCG É¡d »àdG á∏eQC’G
QÉ°ûjh ,zÖààµªdG{ `H øjOôØæeh zOGôaC’G ø«ÑààµªdG{ `H ø«©ªàée ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûj) ,ô°ü≤dG O’hCÓd É¡àeƒeCG âÑãj Éeh á∏eQCG hCG
´ƒædG Gòg øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øe ÜÉààcG É«Z’ ó©jh ,(zø«ÑààµªdG{ `H áÑààµªdG äÉ°ù°SDƒªdG ™e º¡«dEG
øe (%40) ∫OÉ©j ÉªH ≈°übCG óëc ÜÉààc’G º¡°SG øe º¡°S (6^000^000) ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .Ö∏£dG Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa
,º¡d á°ü°üîªdG ÜÉààc’G º¡°SCG OóY πeÉµH OGôaC’G ø«ÑààµªdG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM »ah .áëjô°ûdG √ò¡d áMhô£ªdG º¡°SC’G »dÉªLEG
OóY ™e Ö°SÉæààd OGôaC’G ø«Ñààµª∏d á°ü°üîªdG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©H ,ÜÉààc’G πé°S ôjóªd ≥ë«a
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب
وﻣﺪﻳﺮ ﺳﺠﻞ اﻛﺘﺘﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ

ø«©ªàée (O) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏ée AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{ Ü É¡«dEG QÉ°ûªdGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdÉH á«dÉªdG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeóbo äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf iƒàëJ
É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY iODƒj ¿CG øµªj iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ªdG óëdG ≈dEGh áæµªªdG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf »a IOQGƒdG äÉeƒ∏©ªdG ábO øY á«dhDƒ°ùªdG πeÉc øjOôØæeh
OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg »a OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàëe øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉªdG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h . á∏∏°†e
.É¡æe AõL …CG ≈∏Y
.(Ω2015/03/16 ≥aGƒªdG) `g1436/05/25 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

إشعار مهم
حتتوي هذه الن�شرة على معلومات تف�صيلية وافية عن ال�شركة والأ�سهم املطروحة لالكتتاب .وعند تقدمي طلب لالكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب� ،ستتم معاملة املكتتبني
من امل�ؤ�س�سات والأفراد على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند على املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من ال�شركة �أو مدير
االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة �أو عن طريق زيارة موقع ال�شركة (� ،)www.mepco.bizأو موقع هيئة ال�سوق املالية (� ،)www.cma.org.saأو موقع امل�ست�شار
املايل ومدير االكتتاب (.)www.riyadcapital.com
عينت ال�شركة �شركة الريا�ض املالية ("الريا�ض املالية") كم�ست�شار مايل ("امل�ست�شار املايل") لها فيما يخت�ص باالكتتاب ،ومدير ًا لالكتتاب ("مدير االكتتاب")،
ومديرا ل�سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ،ومتعهد التغطية ("متعهد التغطية") فيما يتعلق بعملية طرح �أ�سهم االكتتاب املذكورة يف هذه الن�شرة (ف�ض ًال راجع الق�سم
رقم " 13التعهد بتغطية االكتتاب" من هذه الن�شرة).
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن الهيئة ،ويتحمل �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة الذين
تظهر �أ�سما�ؤهم على ال�صفحة (د) جمتمعني ومنفردين ،كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم
وبعد �إجراء جميع الدرا�سات املمكنة و�إلى احلد املعقول �أنه ال توجد �أية وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف الن�شرة �إلى جعل �أية �إفادة واردة فيها م�ضللة.
وعلى الرغم من �أن ال�شركة قد �أجرت كافة الدرا�سات املعقولة للتحري عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة كما يف تاريخ �صدورها� ،إال �أن جزء ًا كبري ًا من
املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة بخ�صو�ص ال�سوق والقطاع الذين تعمل فيهما ال�شركة مت احل�صول عليها من م�صادر خارجية.
وبالرغم من �أنه لي�س لدى ال�شركة �أو �أي من م�ست�شاريها الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحات (و) و (ز) من هذه الن�شرة �أي �سبب للإعتقاد ب�أن املعلومات املتعلقة
بال�سوق والقطاع تعترب غري دقيقة يف جوهرها� ،إال �أنه مل يتم التحقق ب�صورة م�ستقلة من هذه املعلومات من قبل ال�شركة �أو �أي من م�ست�شاريها .وعليه ف�إنه ال يوجد
�أي ت�أكيد �أو �ضمان ب�ش�أن �صحة �أو اكتمال �أي من هذه املعلومات.
�إن املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�شرة عر�ضة للتغري ،وعلى وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق بالو�ضع املايل لل�شركة وقيمة الأ�سهم والتي ميكن �أن تت�أثر �سلب ًا
بالتطورات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب� ،أو �أي عوامل اقت�صادية �أو �سيا�سية �أخرى خارجة عن �سيطرة ال�شركة .وال ينبغي
اعتبار تقدمي هذه الن�شرة �أو �أي معلومات �شفهية �أو خطية �أو مطبوعة متعلقة باالكتتاب وال يجب تف�سريها �أو االعتماد عليها ب�أي �شكل على �أنه وعد �أو ت�أكيد �أو
�إقرار بتحقق الإيرادات �أو النتائج �أو الأحداث امل�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار هذه الن�شرة على �أنها تو�صية من ال�شركة �أو من �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو امل�ساهمني البائعني �أو �أي من م�ست�شاري ال�شركة للم�شاركة يف هذا
االكتتاب .وتعترب املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�شرة ذات طبيعة عامة ،وقد مت �إعدادها دون الأخذ بعني االعتبار �أهداف اال�ستثمار الفردية� ،أو الو�ضع املايل،
�أو االحتياجات اال�ستثمارية اخلا�صة لل�شخ�ص الراغب يف اال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب .وقبل اتخاذ �أي قرار باال�ستثمار ،يعترب كل م�ستلم لهذه الن�شرة م�س�ؤو ًال
عن احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة من م�ست�شار مايل مرخ�ص له من الهيئة بخ�صو�ص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة
للأهداف والأو�ضاع املالية واالحتياجات اال�ستثمارية اخلا�صة به.
يقت�صر هذا االكتتاب على (�أ) امل�ؤ�س�سات املكتتبة :وت�شمل عدد ًا من امل�ؤ�س�سات وال�شركات ومن �ضمنها �صناديق اال�ستثمار (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم " 1التعريفات
وامل�صطلحات" من هذه الن�شرة) و(ب) املكتتبون الأفراد :وت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة
ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة وما يثبت امومتها للأوالد الق�صر،
التي لها �أوالد ّ
ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.
كما يحظر �صراحة توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم االكتتاب يف �أي دولة �أخرى غري اململكة العربية ال�سعودية .وتطلب ال�شركة وامل�ساهمون البائعون وامل�ست�شار املايل
من متلقي هذه الن�شرة االطالع على القيود التنظيمية املتعلقة ب�أ�سهم االكتتاب و االلتزام بها.

معلومات عن السوق والقطاع
مت تقدمي املعلومات املتعلقة بال�سوق والقطاع الذي تعمل فيه ال�شركة والواردة يف هذه الن�شرة من قبل م�ست�شار �أبحاث ال�سوق والقطاع "م�ست�شار ال�سوق" ،وهي
�شركة براي�س وترهاو�س كوبرز.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �شركة براي�س وترهاو�س كوبرز �شركة ا�ست�شارية م�ستقلة تعمل يف جمال اال�ست�شارات املهنية و�إعداد البحوث وت�صميم وتنفيذ امل�سوحات
امليدانية و�إجراء درا�سات اجلدوى الإقت�صادية .وقد مت ت�أ�سي�سها يف عام 1998م من خالل اندماج �شركتي كوبرز اند ليرباند و�شركة براي�س وترهاو�س ومركزها
الرئي�سي يف لندن ،اململكة املتحدة ولها مكاتب يف �أغلب دول العامل .وت�ستخدم براي�س وترهاو�س كوبرز فريق ًا من اال�ست�شاريني املتخ�ص�صني يف جمال و�ضع وتنفيذ
اال�سرتاتيجيات و�إدارة الأداء وحت�سني الربحية امل�ستدامة.
تعتقد ال�شركة �أن املعلومات والبيانات التي مت احل�صول عليها �أو ا�ستخراجها من تقرير درا�سة ال�سوق الذي �أعده م�ست�شار ال�سوق موثوقة بحد ذاتها� .إال �أنه مل
تقم ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو م�ست�شاروها بالتحقق من �صحة تلك املعلومات والبيانات ب�شكل م�ستقل وبالتايل ال ميكنهم تقدمي �أي �ضمان ب�ش�أن دقتها
�أو �صحتها �أو اكتمالها.
ب

وجتدر الإ�شارة �إلى �أن م�ست�شار ال�سوق ال ميلك هو �أو �أي من م�ساهميه �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارته �أو �أقربائهم �أية �أ�سهم �أو م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة �أو �أي
�شركة تابعة لها .وقد �أعطى م�ست�شار ال�سوق موافقته اخلطية على �إ�ستخدام بيانات �أبحاث ال�سوق بال�شكل والطريقة الواردة يف هذه الن�شرة ومل ي�سحب املوافقة
حتى تاريخ هذه الن�شرة.

المعلومات المالية
�إن القوائم املالية املوحدة واملراجعة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م2012 ،م2013 ،م ،والإي�ضاحات املرفقة بها بالإ�ضافة للقوائم املالية
الأولية املوحدة واملراجعة لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م والإي�ضاحات املرفقة بها والتي مت �إدراجها يف �أجزاء �أخرى من هذه الن�شرة قد مت
�إعدادها ومراجعتها وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني من قبل مراجع احل�سابات القانوين لل�شركة "ديلويت بكر �أبو
اخلري و�شركاه" .وت�صدر ال�شركة قوائمها املالية بالريال ال�سعودي.
�إن بع�ض املعلومات املالية والإح�صائية التي حتتوي عليها هذه الن�شرة مت تقريبها من خالل جربها �إلى �أقرب عدد �صحيح .وعليه ،ف�إنه يف حال مت جمع الأرقام
الواردة يف اجلداول ،قد ال يتوافق جمموعها مع ما مت ذكره يف الن�شرة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
مت �إعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة بنا ًء على افرتا�ضات مبنية على معلومات ال�شركة ح�سب خربتها يف ال�سوق بالإ�ضافة �إلى معلومات ال�سوق املعلنة واملتاحة
للعامة .وقد تختلف الأو�ضاع الت�شغيلية امل�ستقبلية عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة .وبالتايل ،ف�إنه ال يوجد �أي �ضمان �أو ت�أكيد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه
التوقعات .وت�ؤكد ال�شركة ب�أن الإفادات الواردة يف هذه الن�شرة متت بنا ًء على العناية املهنية الالزمة.
متثل بع�ض التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة "�إفادات م�ستقبلية" .وي�ستدل على هذه الإفادات امل�ستقبلية عن طريق ا�ستخدام بع�ض الكلمات مثل "تعتزم" �أو
"تقدر" �أو "تعتقد" و"يتوقع" �أو "من املمكن" �أو "�سوف" �أو "ينبغي" �أو "متوقع" �أو "قد"� ،أو �صيغ النفي لتلك الكلمات �أو امل�صطلحات امل�شابهة �أو
املعاك�سة لها يف املعنى .وتعك�س هذه الإفادات وجهة نظر ال�شركة احلالية و�إدارتها فيما يتعلق بالأحداث امل�ستقبلية ،ولكنها ال تُ�ش ّكل �ضمان ًا للأداء امل�ستقبلي.
وهناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤدي �إلى اختالف كبري عن النتائج الفعلية �أو الأداء الفعلي �أو الإجنازات الفعلية التي حتققها ال�شركة عما كان متوقع ًا �صراح ًة
�أو �ضمن ًا يف الإفادات املذكورة .وقد مت ا�ستعرا�ض بع�ض املخاطر �أو العوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا الأمر ب�صور �أكرث تف�صي ًال يف �أق�سام �أخرى من هذه
الن�شرة )ف�ض ًال راجع الق�سم رقم " 2عوامل املخاطرة" من هذه الن�شرة) .ويف حالة حتقق �أي واحد �أو �أكرث من املخاطر �أو الأمور غري املتيقنة� ،أو يف حالة ثبت
عدم دقة �أي من االفرتا�ضات التي مت االعتماد عليها� ،أو عدم �صحتها ،ف�إن النتائج الفعلية لل�شركة قد تختلف ب�صورة جوهرية عن النتائج املذكورة يف هذه الن�شرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،تلتزم ال�شركة بتقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إذا تبني لل�شركة يف �أي وقت بعد موافقة الهيئة على هذه الن�شرة وقبل
ت�سجيل الأ�سهم وقبول الإدراج يف ال�سوق ما يلي�( :أ) وجود تغيري مهم يف �أمور جوهرية واردة يف ن�شرة الإ�صدار� ،أو �أي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل
والإدراج� ،أو (ب) ظهور �أي م�سائل مهمة كان يجب ت�ضمينها يف ن�شرة الإ�صدار .وفيما عدا هاتني احلالتني ،ف�إن ال�شركة ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أي معلومات
متعلقة بالقطاع وال�سوق الواردة يف هذه الن�شرة� ،سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة �أو وقوع �أحداث م�ستقبلية� ،أو غري ذلك .ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر
الأخرى والأمور غري اليقينية واالفرتا�ضات ،ف�إن توقعات الأحداث والظروف امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�شرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة �أو قد
ال حتدث على الإطالق .وعليه ،يجب على املكتتبني درا�سة جميع الإفادات امل�ستقبلية على �ضوء هذه التف�سريات وعدم االعتماد عليها ب�شكل �أ�سا�سي.

ج

دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة

جدول �:1أع�ضاء جمل�س الإدارة
م.

اال�سم

املن�صب

ممث ً
ال لـ*

اجلن�سية العمر

ال�صفة

ن�سبة امللكية املبا�شرة**

ن�سبة امللكية الغري مبا�شرة*

قبل الطرح بعد الطرح قبل الطرح بعد الطرح

تاريخ الع�ضوية***

� 1سليمان عبدالقادر
املهيدب

رئي�س املجل�س منتخب من اجلمعية العامة
التحويلية ب�صفته ال�شخ�صية

�سعودي

59

غري تنفيذي
وغري م�ستقل

�صفر

�صفر

%9.19

%6.43

2012/01/08م

 2عماد عبدالقادر
املهيدب

نائب الرئي�س منتخب من اجلمعية العامة
التحويلية ب�صفته ال�شخ�صية

�سعودي

59

غري تنفيذي
وغري م�ستقل

%4.95

%4.95

%9.10

%5.99

2012/01/08م

 3عبداهلل عبدالرحمن ع�ضو
املعمر

منتخب من اجلمعية العامة
التحويلية ب�صفته ال�شخ�صية

�سعودي

50

غري تنفيذي
وغري م�ستقل

%19.46

%13.62

�صفر

�صفر

2012/01/08م

 4حممد عبداهلل
�أبونيان

ع�ضو

منتخب من اجلمعية العامة
التحويلية ب�صفته ال�شخ�صية

�سعودي

52

غري تنفيذي
وغري م�ستقل

�صفر

�صفر

%4.71

%3.30

2012/01/08م

 5عبدالإله عبداهلل
�أبونيان

ع�ضو

منتخب من اجلمعية العامة
التحويلية ب�صفته ال�شخ�صية

�سعودي

49

غري تنفيذي
وغري م�ستقل

%4.95

%4.95

%4.71

%3.01

2012/01/08م

 6وليد �إبراهيم �شكري ع�ضو

ب�صفته ال�شخ�صية

�سعودي

48

غري تنفيذي
وم�ستقل

�صفر

�صفر

�صفر

�صفر

2014/03/17م

 7كارل هرنيك ادمان

ع�ضو

ب�صفته ال�شخ�صية

�سويدي

40

غري تنفيذي
وم�ستقل

�صفر

�صفر

�صفر

�صفر

2014/03/17م

 8كارلو كارلتي

ع�ضو

ب�صفته ال�شخ�صية

�إيطايل

70

غري تنفيذي
وم�ستقل

�صفر

�صفر

�صفر

�صفر

2012/01/08م

امل�صدر :ال�شركة
* مقاعد جمل�س الإدارة غري حمجوزة ل�شركات .مل يتم تعيني املجل�س يف تعديل عقد الت�أ�سي�س للتحول بل مت ترك التعيني للجمعية الت�أ�سي�سية (التحويلية) والتي عينت الأع�ضاء من � 1إلى  5ب�أ�سمائهم ،وقد مت
تعيني بقية �أع�ضاء املجل�س من قبل اجلمعية العامة الحقًا .علم ًا �أن جميع التعيينات متت دون حتديد ل�صفة متثيل معينة.
** �سوف يقوم �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري امل�ساهمني يف ال�شركة بتملك �أ�سهم يف ال�شركة قيمتها  10.000ريال �سعودي على الأقل ("�أ�سهم �ضمان ع�ضوية") و�سوف يتم �إيداعها لدى �أحد الأ�شخا�ص املرخ�ص
لهم يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك بعد �إدراج ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية.
*** التواريخ املذكورة يف هذا اجلدول هي تواريخ التعيني يف املنا�صب احلالية املذكورة يف ذات اجلدول .وتو�ضح ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة تاريخ بداية تعيني كل منهم يف ال�شركة �سواء يف املجل�س �أو
يف �أي من�صب �آخر �سابق على هذه املنا�صب( .للمزيد من املعلومات ،ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي رقم" 3-5جمل�س الإدارة" من هذه الن�شرة)

د

عنوان الشركة
�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق
جده
(حي اخلمرة بجوار حمطة معاجلة املياه من اجلهة ال�شمالية)
�ص ب  32913جده 21438
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 6380111 :
فاك�س+966 (12) 638 9111 :
املوقع الإلكرتوينwww.mepco.biz :
الربيد الإلكرتوينinfo@mepco.biz :

ممثلي الشركة
عبداهلل عبدالرحمن املعمر
ع�ضو جمل�س الإدارة
�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق
جده
(حي اخلمرة بجوار حمطة معاجلة املياه من اجلهة ال�شمالية)
�ص ب  32913جده 21438
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 6380111 :
فاك�س+966 )12( 6389111 :
املوقع الإلكرتوينwww.mepco.biz :
الربيد الإلكرتوينalmoammar@mepco.biz :

�سامي علي ال�صفران
الرئي�س التنفيذي
�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق
جده
(حي اخلمرة بجوار حمطة معاجلة املياه من اجلهة ال�شمالية)
�ص ب  32913جده 21438
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 6380111 :
فاك�س+966 )12( 6389111 :
املوقع الإلكرتوينwww.mepco.biz :
الربيد الإلكرتوينsafran@mepco.biz :

سكرتير مجلس اإلدارة
مارون ن�صار
�سكرتري جمل�س الإدارة
�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق
جده
(حي اخلمرة بجوار حمطة معاجلة املياه من اجلهة ال�شمالية)
�ص ب  32913جده 21438
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 6380111 :
فاك�س+966 )12( 6389111 :
املوقع الإلكرتوينwww.mepco.biz :
الربيد الإلكرتوينmaroun@mepco.biz :

ه

سوق األسهم
�شركة ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
�أبراج ال�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين
 700طريق امللك فهد
�ص ب  60612الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 218 1200 :
فاك�س+966 )11( 218 1220 :
املوقع الإلكرتوينwww.tadawul.com.sa :
الربيد الإلكرتوينwebinfo@tadawul.com.sa :

المستشارون
امل�ست�شار املايل ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ومدير االكتتاب
�شركة الريا�ض املالية
�شارع التخ�ص�صي – مبنى بر�ستيج �سنرت
�ص ب  ،21116الريا�ض 11475
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4865649 :
فاك�س+966 )11( 4865908 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadcapital.com :
الربيد الإلكرتوينprojectgreen@riyadcapital.com:
امل�ست�شار القانوين
مكتب ل�ؤي حممد العكا�س للمحاماة واال�ست�شارات القانونية بالتعاون مع ڤن�سن و�إلكنز �إل �إل بي
الطابق  ،49برج اململكة
 2239طريق العروبة ،العليا
وحدة  ،9الريا�ض 12214-9597
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 250 0800 :
فاك�س+966 )11( 211 8560 :
املوقع الإلكرتوينwww.velaw.com :
الربيد الإلكرتوينlalakkas@velaw.com :
م�ست�شار العناية املالية املهنية
�شركة �إرن�ست �آند يونغ و�شركائهم حما�سبون قانونيون
طريق امللك فهد ،برج الفي�صلية
�ص ب  ،2732الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2734740 :
فاك�س+966 )11( 2734730 :
املوقع الإلكرتوينwww.ey.com :
الربيد الإلكرتوينriyadh@sa.ey.com :

و

ا�ست�شاري �أبحاث ال�سوق والقطاع
�شركة براي�س وترهاو�س كوبرز
طريق امللك فهد ،برج اململكة
�ص ب رقم  ،8282الريا�ض 11482
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2110400 :
فاك�س+966 )11( 4651663 :
املوقع الإلكرتوينwww.pwc.com :
الربيد الإلكرتوينelie.daoud@sa.pwc.com :
املحا�سب القانوين
�شركة ديلويت وتوت�ش بكر ابو اخلري و�شركائة
�ص ب  32913جده 21438
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 6380111 :
فاك�س+966 )12( 6389111 :
املوقع الإلكرتوينwww.deloitte.com :
الربيد الإلكرتوينahadidi@deloitte.com :

مالحظة :قدم امل�ست�شارون املذكورون �أعاله موافقتهم الكتابية على الإ�شارة �إلى �أ�سمائهم و�شعاراتهم وعلى ت�ضمني �إفاداتهم بال�شكل وامل�ضمون الواردين يف هذه
الن�شرة ،ومل يقم �أي منهم ب�سحب موافقته حتى تاريخ هذه الن�شرة .هذا وال ميتلك �أي من امل�ست�شارين �أو العاملني لديهم �أو �أي من �أقاربهم �أية �أ�سهم �أو م�صلحة
مهما كان نوعها يف ال�شركة �أو �أي �شركة تابعة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.

متعهد التغطية
�شركة الريا�ض املالية
�شارع التخ�ص�صي – مبنى بر�ستيج �سنرت
�ص ب  ،21116الريا�ض 11475
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4865649 :
فاك�س+966 )11( 4865908 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadcapital.com :
الربيد الإلكرتوينprojectgreen@riyadcapital.com:

ز

الجهات المستلمة
بنك الريا�س
طريق امللك عبدالعزيز
�س ب  ،22622الريا�س 11416
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4013030 :
فاك�س+966 )11( 4042618 :
املوقع االإلكرتوينwww.riyadbank.com :
الربيد االإلكرتوينcustmercare@riyadbank.com :
البنك العربي الوطني
�سارع امللك في�سل
�س ب  56921الريا�س 11564
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 402 9000 :
فاك�س+966 )11( 402 7747 :
املوقع االإلكرتوينwww.anb.com.sa :
الربيد االإلكرتوينabinayba@anb.com.sa :
البنك ال�سعودي الربيطاين
�سارع االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي
�س ب  ،9084الريا�س 11413
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4050677 :
فاك�س+966 )11( 4050660 :
املوقع االإلكرتوينwww.sabb.com :
الربيد االإلكرتوينsabb@sabb.com :
البنك االأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز
�س ب  ،3555جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 )12( 649 3333 :
فاك�س+ 966 )12( 643 7426 :
املوقع االإلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد االإلكرتوينcontactus@alahli.com :
جمموعة �سامبا املالية
الفرع الرئي�سي ،طريق امللك عبدالعزيز
�س ب  833الريا�س  11421اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 477 0477 :
فاك�س+966 )11( 479 9402 :
املوقع االإلكرتوينwww.samba.com :
الربيد االإلكرتوينcustomercare@samba.com :

ح

م�سرف الراجحي
طريق العليا
�س ب  28الريا�س  11411اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 211 6000 :
فاك�س+966 )11( 460 0705 :
املوقع االإلكرتوينwww.alrajihibank.com.sa :
الربيد االإلكرتوينcontactcenter1@alrajhibank.com.sa :

البنوك التي تتعامل معها الشركة
م�سرف االإمناء
طريق امللك فهد
�س ب  66674الريا�س 1586
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 218 5555 :
فاك�س+966 )11( 218 5000 :
املوقع االإلكرتوينwww.alinma.com :
الربيد االإلكرتوينinfo@alinma.com :
البنك العربي الوطني
�سارع امللك في�سل
�س ب  56921الريا�س 11564
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 402 9000 :
فاك�س+966 )11( 402 7747 :
املوقع االإلكرتوينwww.anb.com.sa :
الربيد االإلكرتوينabinayba@anb.com.sa :
بنك اجلزيرة
�سارع خالد بن الوليد
�س ب  ،6277جدة  ،21442اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 651 8070 :
فاك�س+ 966 )12( 653 2478 :
املوقع االإلكرتوينwww.baj.com.sa :
الربيد االإلكرتوينinfo@baj.com.sa :
جمموعة �سامبا املالية
الفرع الرئي�سي ،طريق امللك عبدالعزيز
�س ب  833الريا�س  11421اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 477 0477 :
فاك�س+966 )11( 479 9402 :
املوقع االإلكرتوينwww.samba.com :
الربيد االإلكرتوينcustomercare@samba.com :

ط

البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز
�ص ب  ،3555جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 )12( 649 3333 :
فاك�س+ 966 )12( 643 7426 :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :
البنك ال�سعودي الربيطاين
�شارع الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي
�ص ب  ،9084الريا�ض 11413
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4050677 :
فاك�س+966 )11( 4050660 :
املوقع الإلكرتوينwww.sabb.com :
الربيد الإلكرتوينsabb@sabb.com :
بنك الريا�ض
طريق امللك عبدالعزيز
�ص ب  ،22622الريا�ض 11416
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4013030 :
فاك�س+966 )11( 4042618 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :
الربيد الإلكرتوينcustmercare@riyadbank.com :

ي

ملخص الطرح
يتعني على م�ستلمي هذه الن�شرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب من عدمه.

ال�شركة

ن�شاط ال�شركة

امل�ساهمون الكبار
وعدد �أ�سهمهم ون�سب
ملكيتهم قبل وبعد
الطرح

ت�أ�س�ست ال�شركة ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة حيث قيدت ب�سجل جتاري رقم  4030131516وتاريخ 1421/07/03هـ (املوافق 2000/09/30م) بر�أ�س
مال يبلغ ( )15.000.000خم�سة ع�شر مليون ريال �سعودي .وقد مت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة على مراحل حتى بلغ ( )360.000.000ثالثمائة و�ستني
مليون ريال �سعودي يف تاريخ 1432/08/30هـ (املوافق 2011/07/31م) .وبتاريخ 1433/01/10هـ (املوافق 2011/12/05م) قرر ال�شركاء حتويل ال�شركة
�إلى �شركة م�ساهمة �سعودية بر�أ�س مال قدره ( )360.000.000ثالثمائة و�ستون مليون ريال �سعودي .وقد �أ�صدر معايل وزير التجارة وال�صناعة القرار
الوزاري رقم /44ق وتاريخ 1433/02/14هـ (املوافق 2012/01/08م) ب�إعالن حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة .وبتاريخ 1433/07/05هـ (املوافق
2012/05/26م) ،متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى (� )400.000.000أربعمائة مليون ريال �سعودي .وبتاريخ 1435/11/08هـ (املوافق 2014/09/03م)
متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى ( )500.000.000خم�سمائة مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )50.000.000خم�سني مليون �سهم عادي بقيمة �أ�سمية
قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد وهو ر�أ�س مال ال�شركة احلايل.
يتمثل الن�شاط الرئي�سي احلايل لل�شركة يف �صناعة ورق الكرتون (ورق الكرتون املبطن ،ورق الكرتون املتعرج ،ورق الكرتون املبطن ذو الطبقة البي�ضاء ،ورق
الكرافت ،ورق �إ�س� .سي� .إف( .ورق متعرج قابل للتخزين على درجات حرارة منخف�ضة) والورق ال�صناعي (ورق الأنابيب الكرتونية ،ورق الكرتون للألواح
اجلب�سية ،والورق عايل الت�شرب للفورمايكا).
وتتمثل �أغرا�ض ال�شركة الرئي�سية وفق ًا لنظامها الأ�سا�سي مبا يلي:
�	.1صناعة الورق الكرافت والورق املتعرج بنا ًء على ترخي�ص وزارة ال�صناعة والكهرباء (وزارة التجارة وال�صناعة) ال�صادر برقم (�/1500ص) وتاريخ
1420/11/28هـ
� .2صناعة منتجات الورق من:
عجينة الورق
�إنتاج ال�صناديق والأوعية والكراتني
مناديل الورق
الورق املقوى
ورقة الكتابة والطباعة
الورق احل�سا�س
طباعة الكتب واملجالت وال�صحف
طباعة التقاومي والنتائج
طباعة الإعالنات واخلرائط
 .3جتارة اجلملة والتجزئة يف الورق ومنتجاته والأدوات الكتابية ومواد الدعاية والإعالن وو�سائل التعليم الإي�ضاحية والكتب واملطبوعات.
 .4جتارة اجلملة والتجزئة يف �أجهزة تنقية املياه ونقلها ،ومواد البناء.
� .5شراء العقارات والأرا�ضي لإقامة املباين عليها وا�ستثمار هذه املباين والعقارات بالبيع وااليجار ل�صالح ال�شركة.
امل�ساهمون الكبار هم كل من �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده ،و�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه")،
وعبداهلل عبدالرحمن �إبراهيم املعمر .ويو�ضح اجلدول �أدناه عدد �أ�سهمهم ون�سب ملكيتهم قبل الطرح وبعده.

قبل الطرح
امل�ساهمون

امل�ساهمون البائعون

ر�أ�س مال ال�شركة

عدد الأ�سهم

القيمة الأ�سمية
(بالألف ريال)

بعد الطرح
الن�سبة

عدد الأ�سهم

القيمة الإ�سمية
(بالألف ريال)

الن�سبة

�شركة عبدالقادر املهيدب
و�أوالده

17.660.000

176.600

%35.320

11.619.500

116.195

%23.239

�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة
�سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم
عبداهلل �أبونيان و�إخوانه")

17.660.000

176.600

%35.320

11.619.500

116.195

%23.239

عبداهلل عبدالرحمن �إبراهيم
املعمر

9.730.000

97.300

%19.460

6.811.000

68.110

%13.622

املجموع

45.050.000

450.500

%90.1

30.050.000

315.350

%60.1

 500.000.000ريال �سعودي.

ك

�إجمايل عدد �أ�سهم
ال�شركة

� 50.000.000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

القيمة الإ�سمية لل�سهم

( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

عدد الأ�سهم املطروحة
لالكتتاب

� 15.000.000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

ن�سبة الأ�سهم املطروحة
من ر�أ�س مال ال�شركة

متثل �أ�سهم االكتتاب  %30من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة.

�سعر الطرح

( )٣٠ثالثني ريال �سعودي لل�سهم العادي الواحد

�إجمايل قيمة الطرح

(� )٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠أربعمائة وخم�سني مليون ريال �سعودي.

ا�ستخدام متح�صالت
االكتتاب

�سوف يتم توزيع �صايف متح�صالت الطرح البالغة (� )٤٣٠٫٣٠٠٫٠٠٠أربعمائة وثالثني مليون وثالثمائة �ألف ريال �سعودي (وذلك بعد خ�صم م�صاريف
االكتتاب التي تقدر بحوايل ( )19٫7مليون ريال �سعودي تقريب ًا) على امل�ساهمني البائعني على �أ�سا�س تنا�سبي بح�سب الأ�سهم التي ميلكها كل م�ساهم بائع
من �أ�سهم االكتتاب .ولن حت�صل ال�شركة على �أي جزء من متح�صالت الطرح (يرجى مراجعة الق�سم رقم" 9ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب" ملزيد من
املعلومات حول ا�ستخدام متح�صالت الطرح).

عدد �أ�سهم الطرح
املتعهد بتغطيتها
�إجمايل قيمة الطرح
املتعهد بتغطيته
فئات امل�ستثمرين
امل�ستهدفني

� 15.000.000سهم.
(� )٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠أربعمائة وخم�سني مليون ريال �سعودي.
ال�شريحة (�أ) – امل�ؤ�س�سات املكتتبة :وت�شمل هذه ال�شريحة جمموعة من امل�ؤ�س�سات وال�شركات ومن �ضمنها �صناديق اال�ستثمار(ف�ض ًال راجع الق�سم رقم 1
"التعريفات وامل�صطلحات" من هذه الن�شرة).
ال�شريحة (ب) – املكتتبون الأفراد :ي�شمل ذلك الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج
غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر .ويعد االكتتاب
الغي ًا ملن اكتتب با�سم مطلقته .و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.
�إجمايل عدد الأ�سهم املطروحة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

عدد الأ�سهم املطروحة
للم�ؤ�س�سات املكتتبة
عدد الأ�سهم املطروحة
للمكتتبني الأفراد

� 15.000.000سهم عادي متثل  %100من الأ�سهم املطروحة ،علم ًا �أنه يف حال اكتتاب امل�ستثمرون الأفراد (املعرفون يف ال�شريحة ب�أعاله) يف �أ�سهم االكتتاب،
ف�إنه يحق ملدير االكتتاب ،بعد احل�صول على موافقة الهيئة ،تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات وال�شركات املكتتبة �إلى (� )9.000.000سهم عادي،
متثل ( )%60من اجمايل �أ�سهم االكتتاب.
�سوف يخ�ص�ص للمكتتبني الأفراد ما مقداره (� )6.000.000سهم عادي كحد �أق�صى ،متثل ( )%40من �إجمايل الأ�سهم املطروحة.
طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

كيفية التقدم بطلب
االكتتاب للم�ؤ�س�سات
املكتتبة
كيفية التقدم بطلب
االكتتاب للمكتتبني
الأفراد

يحق للم�ؤ�س�سات املكتتبة ،كما هي معرفة يف الق�سم ( )1من هذه الن�شرة وعنوانه "التعريفات وامل�صطلحات" ،التقدم بطلب لالكتتاب و�سوف يوفر مدير
�سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات مناذج طلبات االكتتاب للم�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات وال�شركات املكتتبة.
�ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فرتة االكتتاب لدى مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة .ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقا للتعليمات املبينة يف ق�سم "�شروط
وتعليمات االكتتاب" من هذه الن�شرة .وب�إمكان املكتتبني الأفراد الذين �سبق لهم امل�شاركة يف �إحدى عمليات االكتتاب ال�سابقة االكتتاب عن طريق الإنرتنت
�أو الهاتف امل�صريف �أو ال�صراف الآيل� ،أو من خالل �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة لعمالئها �شريطة �أن ( )1يكون لدى امل�ستثمر
ح�ساب لدى �إحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمات و( )2ال يكون قد طر�أ �أي تغيري على املعلومات اخلا�صة بامل�ستثمر منذ اكتتابه يف طرح جرى
حديث ًا.
احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها بالن�سبة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

ل

احلد الأدنى لعدد
الأ�سهم التي ميكن
طلب االكتتاب فيها
بالن�سبة للم�ؤ�س�سات
املكتتبة

( )100.000مائة �ألف �أ�سهم.

احلد الأدنى لعدد
الأ�سهم التي ميكن
طلب االكتتاب فيها
بالن�سبة للمكتتبني
الأفراد

( )10ع�شرة �أ�سهم.

قيمة احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها بالن�سبة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
قيمة احلد الأدنى لعدد
الأ�سهم التي ميكن
طلب االكتتاب فيها
بالن�سبة للم�ؤ�س�سات
املكتتبة

( )٣٫٠٠٠٫٠٠٠ثالثة ماليني ريال �سعودي.

قيمة احلد الأدنى لعدد
الأ�سهم التي ميكن
طلب االكتتاب فيها
بالن�سبة للمكتتبني
الأفراد

( )٣٠٠ثالثمائة ريال �سعودي٫

احلد الأق�صى لعدد الأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها بالن�سبة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
احلد الأق�صى لعدد
الأ�سهم التي ميكن
طلب االكتتاب فيها
بالن�سبة للم�ؤ�س�سات
املكتتبة

(� )2.499.999سهم ًا من �أ�سهم االكتتاب.

احلد الأق�صى لعدد
الأ�سهم التي ميكن
طلب االكتتاب فيها
بالن�سبة للمكتتبني
الأفراد

(� )250.000سهم.

قيمة احلد الأق�صى لعدد الأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها بالن�سبة �إجمايل عدد الأ�سهم املطروحة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
قيمة احلد الأق�صى
لعدد الأ�سهم التي
ميكن طلب االكتتاب
فيها بالن�سبة
للم�ؤ�س�سات املكتتبة

(� )٧٤٫٩٩٩٫٩٧٠أربعة و�سبعني مليون وت�سعمائة وت�سعة وت�سعني وت�سعمائة و�سبعون ريال �سعودي.

قيمة احلد الأق�صى
لعدد الأ�سهم التي
ميكن طلب االكتتاب
فيها بالن�سبة
للمكتتبني الأفراد

(� )٧٫5٠٠٫٠٠٠سبعة ماليني وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي.

تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
تخ�صي�ص �أ�سهم
االكتتاب للم�ؤ�س�سات
وال�شركات املكتتبة

خ�ص�ص للم�ؤ�س�سات وال�شركات املكتتبة عدد � 15.000.000سهم ،متثل ( )%100من �إجمايل عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،علم ًا ب�أنه يف حال اكتتاب
املكتتبني الأفراد يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،يحق ملدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ،بعد احل�صول على موافقة الهيئة ،تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة
للم�ؤ�س�سات وال�شركات املكتتبة حتى (� )9٫000٫000سهم متثل ( )%60من �إجمايل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب بعد �إمتام عملية اكتتاب الأفراد .و�سيتم
تخ�صي�ص ن�سبة ( )%90من الأ�سهم املخ�ص�صة لهذه ال�شريحة ل�صناديق الإ�ستثمار على �أن تكون هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب امل�ؤ�س�سات
الأخرى بكامل الن�سبة الباقية (� )%10أو يف حال عدم اكتتاب �صناديق الإ�ستثمار بكامل الن�سبة املخ�ص�صة لهم (.)%90

تخ�صي�ص �أ�سهم
االكتتاب للمكتتبني
الأفراد

يتوقع �أن يتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب يف موعد �أق�صاه يوم الثالثاء 1436/07/02هـ (املوافق 2015/04/21م)� .إن احلد الأدنى للتخ�صي�ص هو ()10
�أ�سهم لكل مكتتب ،بينما احلد الأق�صى للتخ�صي�ص هو (� )250.000سهم .و�سيتم تخ�صي�ص العدد املتبقي من الأ�سهم املطروحة لالكتتاب (�إن وجد) على
�أ�سا�س تنا�سبي بنا ًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب �إلى �إجمايل الأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها .و�إذا جاوز عدد املكتتبني الأفراد ( )600٫000مكتتب ،ف�إن
ال�شركة ال ت�ضمن تخ�صي�ص احلد الأدنى والبالغ (� )10أ�سهم لكل مكتتب من املكتتبني الأفراد ،ويف هذه احلالة �سيتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب بالت�ساوي بني
املكتتبني الأفراد .و�إذا جتاوز عدد املكتتبني الأفراد ( )6٫000٫000مكتتب ،ف�سيتم توزيع الأ�سهم املطروحة على �شريحة املكتتبني الأفراد وفق ًا ملا يقرتحه
امل�صدر وامل�ست�شار املايل.

رد فائ�ض �أموال
االكتتاب

�سوف يتم �إعادة مبالغ فائ�ض االكتتاب� ،إن وجدت� ،إلى املكتتبني دون خ�صم �أي ر�سوم �أو ا�ستقطاعات من قبل مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة .و�سوف
يتم الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي و�إعادة مبالغ فائ�ض االكتتاب� ،إن وجدت ،يف موعد �أق�صاه يوم 1436/07/02هـ (املوافق 2015/04/21م) (ف�ض ًال راجع
الق�سم رقم �" 16شروط وتعليمات االكتتاب – التخ�صي�ص ورد الفائ�ض" من هذه الن�شرة).

فرتة الطرح

تبد أ� فرتة االكتتاب يف الأربعاء 1436/06/19هـ (املوافق 2015/04/08م) ،وت�ستمر ملدة (� )٧أيام �شاملة �آخر يوم لإغالق االكتتاب ،لتنتهي بنهاية يوم
الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م).

توزيع االرباح

ت�ستحق �أ�سهم االكتتاب ن�صيبها من �أية �أرباح تعلنها ال�شركة من تاريخ هذه الن�شرة ولل�سنوات املالية التي تليها (للمزيد من املعلومات ،ف�ض ًال راجع الق�سم
رقم �" 8سيا�سة توزيع الأرباح" من هذه الن�شرة).

م

حقوق الت�صويت

�أ�سهم ال�شركة �أ�سهم عادية من فئة واحدة ،وال يعطي �أي م�ساهم �أي حقوق تف�ضيلية ،حيث مينح كل �سهم حامله احلق يف �صوت واحد ،ويحق لكل م�ساهم
ميتلك � 20سهم ًا على الأقل ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة والت�صويت على قراراتها (ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي "ملخ�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة"
والق�سم الفرعي "و�صف الأ�سهم – حقوق الت�صويت" من الق�سم رقم " 12املعلومات القانونية" من هذه الن�شرة).

فرتة احلظر  /القيود
املفرو�ضة على الأ�سهم

يحظر على الأ�شخا�ص الذين تظهر ن�شرة الإ�صدار ملكيتهم يف ال�شركة الت�صرف يف �أ�سهمهم ملدة (� )١٢إثني ع�شر �شه ًرا من تاريخ بدء تداول �أ�سهم ال�شركة
يف ال�سوق ،وال يجوز لهم الت�صرف يف �أ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة امل�سبقة.

�إدراج وتداول الأ�سهم

مل ي�سبق ادراج �أ�سهم ال�شركة �سواء داخل اململكة �أو يف �أي مكان �آخر قبل طرحها لالكتتاب العام .وقد تقدمت ال�شركة بطلب للهيئة لت�سجيل الأ�سهم لديها
وقبول �إدراجها يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) ،ومت احل�صول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة للقيام بعملية طرح الأ�سهم ،ومن املتوقع �أن يبد�أ
تداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) بعد عملية التخ�صي�ص النهائية للأ�سهم( .ف�ض ًال راجع ق�سم "التواريخ املهمة و�إجراءات االكتتاب" من
هذه الن�شرة).

عوامل املخاطرة

هناك خماطر معينة تتعلق باال�ستثمار يف �أ�سهم هذا االكتتاب .وميكن ت�صنيف هذه املخاطر كما يلي�( :أ) املخاطر املتعلقة بعمليات ال�شركة وال�شركات
التابعة( ،ب) خماطر متعلقة بال�سوق ،و(ج) خماطر متعلقة بالأ�سهم العادية .وقد مت ا�ستعرا�ض هذه املخاطر يف الق�سم رقم " 2عوامل املخاطرة" من هذه
الن�شرة والتي يجب درا�ستها بعناية قبل اتخاذ �أي قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب.

امل�صاريف

تقدر امل�صاريف اخلا�صة بالطرح بحوايل 19.7مليون ريال �سعودي ت�شمل �أتعاب امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ،ور�سوم التعهد بالتغطية واجلهات امل�ستلمة،
و�أتعاب امل�ست�شار القانوين وم�ست�شار العناية املالية وا�ست�شاري درا�سة ال�سوق ،وم�صاريف الت�سويق والرتتيب والطباعة والتوزيع ،بالإ�ضافة �إلى ر�سوم �أخرى
ترتبط بعملية الطرح .و�سوف يتحمل امل�ساهمون البائعون تلك امل�صاريف بالكامل والتي �سيتم خ�صمها من متح�صالت االكتتاب.

مالحظة :يجب درا�سة ق�سم "�إ�شعار مهم" �صفحة (ب) والق�سم رقم " 2عوامل املخاطرة" من هذه الن�شرة بعناية تامة قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم
االكتتاب مبوجب هذه الن�شرة.

ن

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب
احلدث

التواريخ

فرتة االكتتاب

يبد�أ االكتتاب من يوم الأربعاء 1436/06/19هـ (املوافق 2015/04/08م) وي�ستمر ملدة
(� )7سبعة �أيام تنتهي بانتهاء يوم الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م).

�آخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب للم�ؤ�س�سات وال�شركات املكتتبة

يوم الثالثاء 1436/06/11هـ (املوافق 2015/03/31م)

�آخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب (للمكتتبني الأفراد)

يوم الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م)

�آخر موعد ل�سداد قيمة االكتتاب للم�ؤ�س�سات وال�شركات املكتتبة

يوم الأحد 1436/06/23هـ (املوافق 2015/04/12م)

الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم

يوم الثالثاء 1436/07/02هـ (املوافق 2015/04/21م)

�إعادة مبالغ االكتتاب الفائ�ضة (يف حالة جتاوز حد االكتتاب)

يوم الثالثاء 1436/07/02هـ (املوافق 2015/04/21م)

التاريخ املتوقع لبدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق

يتوقع �أن يبد�أ تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات واالنتهاء من
جمع الإجراءات النظامية ذات العالقة .و�سيتم االعالن عن بدء تداول الأ�سهم يف ال�صحف
املحلية وموقع تداول الإلكرتوين (.)www.tadawul.com.sa

مالحظة :يعترب اجلدول الزمني والتواريخ امل�شار �إليها �أعاله تقريبية ،و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل �إعالنات تظهر يف ال�صحف
املحلية اليومية يف اململكة العربية ال�سعودية والتي ت�صدر باللغة العربية وعلى موقع تداول الإلكرتوين ( )www.tadawul.com.saوهيئة ال�سوق املالية
(.)www.cma.org.sa

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب على �شريحتني من امل�ستثمرين هما:
ال�شريحة (�أ) :امل�ؤ�س�سات املكتتبة :وتت�ضمن عدد ًا من امل�ؤ�س�سات وال�شركات ومن �ضمنها �صناديق اال�ستثمار (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم " 1التعريفات وامل�صطلحات"
من هذه الن�شرة) .ويحق له�ؤالء امل�ستثمرين التقدم بطلب لالكتتاب وفق ًا ملا ورد يف هذه الن�شرة .وميكن احل�صول على منوذج طلبات  /طلب االكتتاب من مدير
�سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات.
ال�شريحة (ب) :املكتتبون الأفراد :وت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من
زوج غري �سعودي ،حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر .ويعد الغي ًا اكتتاب من
اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ،ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب .ميكن احل�صول على مناذج طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب
فقط من مدير االكتتاب وفروع اجلهات امل�ستلمة .وميكن االكتتاب �أي�ض ًا عن طريق الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة
التي تقدم هذه اخلدمة لعمالئها �شريطة ا�ستيفاء ال�شروط التالية:
�1.1أن يكون للمكتتب ح�ساب م�صريف لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة.
�2.2أال يكون قد طر�أت �أي تغريات على املعلومات �أو البيانات اخلا�صة باملكتتب (بحذف �أو �إ�ضافة �أحد �أفراد عائلته) منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثاً.
يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب وفق ًا للتعليمات الواردة يف هذه الن�شرة يف الق�سم رقم �" 16شروط وتعليمات االكتتاب" وعلى كل مقدم طلب �أن يوافق
على جميع بنود منوذج طلب االكتتاب ذات العالقة .وحتتفظ ال�شركة باحلق يف رف�ض �أي طلب اكتتاب ب�صورة جزئية �أو كلية يف حالة عدم ا�ستيفائه لأي من
�شروط وتعليمات االكتتاب .ويف حال مت االكتتاب مرتني ،يعترب االكتتاب الثاين الغ ًيا ويتم الأخذ باالعتبار االكتتاب الأول .وال ي�سمح ب�إجراء �أي تعديالت على
طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد �أن يتم تقدميه .ويعترب طلب االكتتاب يف حال ت�سليمه اتفاق ًا ملزم ًا بني مقدم الطلب وال�شركة )ف�ض ًال راجع الق�سم رقم �" 16شروط
وتعليمات االكتتاب" من هذه الن�شرة).

�

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية هذا �إلى توفري ملحة عامة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة .غري �أن هذا امللخ�ص ال ي�شمل كافة املعلومات التي قد تهم
امل�ستثمرين وعليه ،ف�إنه يجب قراءة هذا امللخ�ص كمقدمة لهذه الن�شرة ،ويتعني على م�ستلم هذه الن�شرة قراءتها بالكامل ،حيث �أن �أي قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم
االكتتاب من قبل امل�ستثمرين املحتملني يجب �أن ي�ستند �إلى درا�سة هذه الن�شرة يف جمملها .ويكون للتعريفات واالخت�صارات الواردة يف هذه الن�شرة ذات املعاين
املحددة لها يف ق�سم "التعريفات وامل�صطلحات" ،ويف �أماكن �أخرى فيها.
)1

الشركة

-1أ نظرة عامة

ت�أ�س�ست ال�شركة ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة بتاريخ 1421/05/06هـ (املوافق 2000/08/06م) من قبل كل من �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده (�شركة
ت�ضامنية يف ذلك الوقت) و�شركة املهيدب القاب�ضة (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يف ذلك الوقت) بر�أ�س مال وقدره خم�سة ع�شر مليون ()15.000.000
ريال �سعودي عبارة عن ح�ص�ص نقدية مت�ساوية القيمة و�سجلت بال�سجل التجاري رقم  4030131516وتاريخ 1421/07/03هـ (املوافق 2000/09/30م).
وبتاريخ 1427/1/27هـ (املوافق 2006/02/26م) قامت ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال �إلى مبلغ (� )60.000.000ستني مليون ريال �سعودي عن طريق �إ�صدار
ح�ص�ص نقدية جديدة بقيمة ( )45.000.000خم�سة و�أربعني مليون ريال �سعودي مت الوفاء بها نقد ًا من قبل ال�شركاء .وبتاريخ 1430/10/17هـ (املوافق
2009/10/06م) قامت ال�شركة بزيادة ر�أ�س مالها �إلى مبلغ ( )220.000.000مائتني وع�شرين مليون ريال �سعودي عن طريق ر�سملة مبلغ ()160.000.000
مائة و�ستني مليون ريال �سعودي من ح�ساب جاري ال�شركاء .وبتاريخ 1432/05/08هـ (املوافق 2011/04/12م) قامت ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال �إلى مبلغ
( )320.000.000ثالثمائة وع�شرين مليون ريال �سعودي بزيادة قدرها ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي عن طريق ر�سملة مبلغ ()70.400.000
�سبعني مليون واربعمائة الف ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة ومبلغ ( )29.600.000ت�سعة وع�شرون مليون و�ستمائة �ألف ريال �سعودي من ح�ساب جاري
ال�شركاء .وبتاريخ 1432/08/30هـ (املوافق 2011/07/31م) قامت ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال �إلى مبلغ ( )360.000.000ثالثمائة و�ستني مليون ريال �سعودي
عن طريق ر�سملة مبلغ (� )40.000.000أربعني مليون ريال �سعودي من ح�ساب �أرباح ال�شركة امل�ستبقاة من ح�ساب جاري ال�شركاء للفرتة لغاية 2011/06/30م.
وبتاريخ 1433/01/10هـ (املوافق 2011/12/05م) قرر ال�شركاء حتويل ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة �سعودية بر�أ�س مال قدره ( )360.000.000ثالثمائة
و�ستون مليون ريال �سعودي .وقد �أ�صدر معايل وزير التجارة وال�صناعة القرار الوزاري رقم /44ق وتاريخ 1433/02/14هـ (املوافق 2012/01/08م) ب�إعالن
حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة .وبتاريخ 1433/07/05هـ (املوافق 2012/05/26م) ،قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة املوافقة على زيادة
ر�أ�س مال ال�شركة �إلى (� )400.000.000أربعمائة مليون ريال �سعودي ومت تغطية الزيادة البالغ مقدارها (� )40.000.000أربعني مليون ريال �سعودي عن
طريق ر�سملة مبلغ ( )15.000.000خم�سة ع�شر مليون ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة ومبلغ ( )25.000.000خم�سة وع�شرون مليون ريال �سعودي
من احل�ساب اجلاري للم�ساهمني (ح�سب ما هو مذكور يف قرار اجلمعية العامة) .وبتاريخ 1435/11/08هـ (املوافق 2014/09/03م) ،قررت اجلمعية العامة
غري العادية لل�شركة املوافقة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى ( )500.000.000خم�سمائة مليون ريال �سعودي ومت تغطية الزيادة عن طريق ر�سملة مبلغ
( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة كما يف 2014/07/31م.
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة حالي ًا خم�سمائة مليون ( )500.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى خم�سني مليون (� )50.000.000سهم عادي بقيمة �أ�سمية قدرها ()10
ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد .وفيما يلي هيكل ملكية �أ�سهم ال�شركة قبل وبعد االكتتاب العام:
جدول :2هيكل ملكية ال�شركة
امل�ساهمون

ع

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

القيمة الأ�سمية
(ريال)

ن�سبة
امللكية
املبا�شرة

ن�سبة امللكية
غري املبا�شرة

عدد الأ�سهم

القيمة الأ�سمية
(ريال)

ن�سبة
امللكية
املبا�شرة

ن�سبة
امللكية غري
املبا�شرة

�شركة عبدالقادر املهيدب
و�أوالده

17.660.000

176.600.000

%35.320

-

11.619.500

116.195.000

%23.239

-

�شركة لفانا القاب�ضة
(املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة
�إبراهيم عبداهلل �أبونيان
و�إخوانه")

17.660.000

176.600.000

%35.320

-

11.619.500

116.195.000

%23.239

-

عبداهلل عبدالرحمن �إبراهيم
املعمر

9.730.000

97.300.000

%19.460

-

6.811.000

68.110.000

%13.622

-

عماد عبدالقادر املهيدب

2.475.000

24.750.000

%4.950

%9.102

2.475.000

24.750.000

%4.950

%5.992

امل�ساهمون

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

القيمة الأ�سمية
(ريال)

ن�سبة
امللكية
املبا�شرة

ن�سبة امللكية
غري املبا�شرة

عدد الأ�سهم

القيمة الأ�سمية
(ريال)

ن�سبة
امللكية
املبا�شرة

ن�سبة
امللكية غري
املبا�شرة

2.475.000

24.750.000

%4.950

%4.709

2.475.000

24.750.000

%4.950

%3.008

اجلمهور

-

-

-

-

15.000.000

150.000.000

%30.000

-

املجموع

50.000.000

500.000.000

%13.811

50.000.000

500.000.000

%100

عبدالإله عبداهلل �أبونيان

%100

%9.00

امل�صدر :ال�شركة

-1ب األنشطة الرئيسية للشركة

يتمثل الن�شاط الرئي�سي احلايل لل�شركة يف �صناعة و�إنتاج ورق الكرتون والورق ال�صناعي كما يلي:
منتجات ورق الكرتون:






ورق الكرتون املبطن Test Liner
ورق الكرتون املتعرج Fluting
ورق الكرافت Kraft Liner

الورق الكرتوين املبطن ذو الطبقة العليا البي�ضاء White Top Test Liner
الورق املتعرج املقاوم للرطوبة �أو ورق "�أ�س� .سي� .إف� ".أو "( "Semi Chemical Flutingوهو ورق متعرج قابل للتخزين على درجات حرارة
منخف�ضة وتخزينه داخل الثالجات كالكرتون امل�ستعمل لتخزين الدجاج واللحوم والفاكهة وغريها من الب�ضائع يف الثالجات).

منتجات الورق الصناعي:



ورق الأنابيب الكرتونية Coreboard

الورق الكرتوين للألواح اجلب�سية Plasterboard

 ورق كرتوين عايل الت�شرب ل�صناعة الفورومايكا
ويو�ضح ال�شكل التايل املنتجات التي تقوم ال�شركة ب�إنتاجها.

Absorbent Kraft

ر�سم تو�ضيحي :1املنتجات التي تقوم ال�شركة ب�إنتاجها.
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Coreboard
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¿ƒJôµdG ¥Qh äÉéàæe

Industrial paper

Containerboard
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Plasterboard
Liner

‹ÉY ÊƒJôc ¥Qh
áYÉæ°üd Üô°ûàdG
ÉµjÉehQƒØdG
Absorbentkraft

¿ƒJôµdG ¥Qh
ø£ÑŸG

¿ƒJôµdG ¥Qh
êô©àŸG

¥Qh
±G. »°S .¢SG

Testliner

Fluting

SCF

hP ø£ÑŸG ÊƒJôµdG ¥QƒdG
AÉ°†«ÑdG É«∏©dG á≤Ñ£dG

¥Qh
âaGôµdG

White Top Liner

Kraftliner

امل�صدر :ال�شركة

ويو�ضح اجلدول التايل و�صف للمنتجات التي تقوم ال�شركة ب�إنتاجها مع تو�ضيح فئتها ومتو�سط املبيعات لكل منتج باملقارنة مع �إجمايل مبيعات ال�شركة خالل
الأعوام 2011م و2012م و2013م ،وفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م.

ف

جدول  :3قائمة ب�أهم منتجات ال�شركة
القطاع

الفئة

ورق التغليف

ورق الكرتون

الورق
ال�صناعي

ورق الأنابيب

املنتج

الو�صف

ورق الكرتون املبطن

ي�ستخدم ورق الكرتون املبطن لعمل بطانة للكرتون امل�ضلع ،و ميكن الكتابة
و الطباعة عليه

ورق الكرتون املتعرج

ورق الكرتون االكرث �صالبة ومتانة وي�ستخدم يف التخزين والنقل وال�شحن

Testliner

متو�سط ن�سبة املبيعات لل�سنوات الثالث
الأخرية (2011م2013 -م) وفرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
2014م)
%39.52
%49.03

Fluting

ورق "�أ�س �سي �أف"
Semi Chemical
Fluting

ورق الكرافت
Kraftliner

ورق الكرتون املبطن
ذو الطبقة العليا
البي�ضاء

ورق الكرتون االكرث �صالبة ومتانة م�ضاف �إليه مادة كيميائية ت�ساعد على
متا�سك كرتون التخزين امل�صنع منه �أثناء حفظه وتخزينه داخل الثالجات
على درجات حرارة منخف�ضة
يتميز ورق الكرافت بجودة �أعلى من الورق املبطن ب�سبب ا�ستخدام �ألياف
طبيعية م�صنعة من حلاء الأ�شجار (�أي �ألياف طبيعية غري م�صنعة من
الورق املعاد تدويره)
ورق كرتون مبطن بطبقة بي�ضاء ت�ساعد على الطباعة بالألوان

%4.99

%0.28

%0.01

White Top
Testliner

ورق الألواح
اجلب�سية

Coreboard

ورق ذي �سماكة عالية ت�صل �إلى  500غرام ويتم ا�ستخدامه يف �صناعة
االنابيب الكرتونية والتي يتم ا�ستخدامها يف جماالت متعددة منها الورق
ال�صحي

ورق الأنابيب
الكرتونية

لاللواح اجلب�سية*

ورق كرتوين مبطن ت�ضاف �إليه مواد كيميائية ،بحيث تعطي هذه املادة
خا�صتني للطبقات التي تدخل يف ت�صنيع الألواح اجلب�سية

الورق الكرتوين

%2.61

%2.19

Plasterboard

ورق الكرافت

ورق عايل الت�شرب
ل�صناعة الفورميكا

ورق ي�ستخدم لعمل خ�شب الفورمايكا اخلا�ص ب�أبواب املطابخ

%2.32

Absorbent
Kraft

املجموع

%100

امل�صدر :ال�شركة
*بد�أ الإنتاج التجريبي لهذا املنتج يف عام 2011م ،وما زالت ال�شركة يف تطوير وحت�سني هذا املنتج لكي تتمكن من �إ�ضافته �إلى منظومة منتجاتها وال�شروع يف �إنتاجه جتاري ًا .ومن املتوقع �أن يتم ذلك خالل �شهر مايو
عام 2015م بعد االنتهاء من تطوير خط الإنتاج الأول.

ومتتلك ال�شركة م�صنع واحد لإنتاج الورق املعاد تدويره يف حي اخلمرة يف مدينة جدة واملقام على �أر�ض مملوكة من قبل ال�شركة م�ساحتها االجمالية مقدارها
( )168.087مرت مربع بالإ�ضافة �إلى م�ستودعات تقع يف حي اخلمرة وتبعد  6كيلو مرت عن امل�صنع مب�ساحة قدرها ( )300.000مرت مربع .ويعترب هذا امل�صنع
من �ضمن �أكرب امل�صانع يف مدينة جدة حالي ًا .ويتكون امل�صنع حالي ًا من اثنني ( )2مبنى اداري ،و�أحد ع�شر ( )11مرفق �صناعي داخلي .وي�شتمل امل�صنع حالي ًا
على ثالثة خطوط �إنتاج للورق وتبلغ طاقتها الإنتاجية الفعلية احلالية  370.000طن ورق �سنوي ًا والتي �سرتتفع لت�صبح  440.000طن ورق �سنوي ًا بنهاية عام
2016م ،وذلك بعد االنتهاء من تطوير خطوط االنتاج الثالثة للم�صنع.

�

ويو�ضح اجلدول التايل الطاقة الإنتاجية الفعلية للم�صنع موزعة على املنتجات التي ينتجها ون�سبة كل منتج من حجم االنتاج الفعلي للم�صنع.
جدول :4الطاقة الإنتاجية الفعلية للم�صنع ح�سب نوع املنتج ون�سبته
2011م

املنتجات

ورق
الكرتون

ورق كرتون مبطن

2012م

الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 30
�سبتمرب 2014م)

2013م

طن

%

طن

%

طن

%

طن

%

127.214

%41.88

136.138

%40.13

139.924

%39.47

106.595

%36.56

Testliner

ورق كرتون متعرج

141.640

%46.63

166.333

%49.03

175.434

%49.48

147.517

%51.60

Fluting

ورق الكرتون املبطن ذو
الطبقة البي�ضاء

0

%0.00

0

%0.00

%0

%0.00

0

%0

White Top Liner

ورق الكرافت

0

%0.00

215

%0.06

1.506

%0.42

2.774

%0.95

Kraftliner

ورق �إ�س�.سي�.إف

11.413

%3.76

16.481

%4.86

17.720

%5.00

6.541

%2.24

Semi Chemical
Fluting

الورق
ال�صناعي

ورق الأنابيب الكرتونية

12.953

%4.26

11.562

%3.41

4.689

%1.32

4.707

%1.61

Coreboard

ورق كرتون للألواح
اجلب�سية

3.630

%1.20

2.627

%0.77

7.802

%2.20

14.427

%4.95

Plasterboard

ورق عايل الت�شرب
للفورميكا

6.902

%2.27

5.858

%1.73

7.454

%2.10

8.974

%3.08

Absorbent Kraft

املجموع

303.752

%100

339.214

%100

354.529

%100

291.535

%100

امل�صدر :ال�شركة

ق

ويو�ضح اجلدول التايل حجم مبيعات املنتجات التي ت�صنعها ال�شركة خالل الفرتة الواقعة ما بني عامي 2011م و2013م والت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
2014م.
جدول  :5حجم املبيعات ون�سبتها للمنتجات التي ت�صنعها ال�شركة
2011م

املنتجات

ورق الكرتون املبطن

ورق
الكرتون

2012م

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2014م

2013م

طن

%

طن

%

طن

%

طن

%

124.913

%41.21

137.657

%40.76

140.601

%39.43

105.714

%36.69

Testliner

ورق الكرتون املتعرج

143.024

%47.19

163.936

%48.54

176.757

%49.58

146.364

%50.80

Fluting

ورق كرتوين مبطن �أبي�ض

58

%0.02

%0.00

15

5

%0.00

0

%0.00

White Top Liner

ورق الكرافت

0

-

%0.00

%0.00

1.500

%0.42

2.012

%0.70

Kraftliner

ورق �إ�س�.سي�.إف

11.731

%3.87

16.487

%4.88

17.838

%5.00

6.027

%2.09

Semi Chemical Fluting

ورق الأنابيب الكرتونية

الورق
ال�صناعي

13.008

%4.29

11.170

%3.31

4.878

%1.37

4.282

%1.49

Coreboard

ورق كرتون للألواح اجلب�سية

3.196

%1.05

2.864

%0.85

7.514

%2.11

13.721

%4.76

Plasterboard

ورق عايل الت�شرب للفورميكا

6.416

%2.12

5.546

%1.64

7.420

%2.08

9.869

%3.43

Absorbent Kraft

ورق متنوع يتم �شرا�ؤه وبيعه للتجارة

763

%0.25

89

%0.03

28

%0.01

100

%0.03

املجموع

303.109

%100

337.764

%100

356.541

%100

288.091

%100
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-1ج العمالء الرئيسيون

يق�سم عمالء ال�شركة �إلى ثالث فئات رئي�سية هي:




ر

عمالء منتجون للكرتون.
عمالء منتجون للألواح اجلب�سية.
عمالء منتجون للأنابيب الكرتونية.

 -2رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها
-2أ رؤية الشركة

تهدف ال�شركة �إلى �أن تكون ال�شركة الرائدة يف جمال �صناعة الورق والتغليف يف ال�شرق الأو�سط وافريقيا ،مع توفري جودة فائقة ب�أ�سعار منا�سبة.
-2ب رسالة الشركة

�أن تكون ال�شركة امل�صنع واملورد املف�ضل للمنتجات الورقية عالية اجلودة
1.1تعمل ال�شركة على حتقيق ر�سالتها من خالل فهم احتياجات عمالئها.
2.2حتفيز جميع الكوادر التابعة لها لتلبية تلك االحتياجات من خالل اال�ستخدام الأمثل ملرافقها الت�صنيعية ومواردها الب�شرية.
3.3تعمل ال�شركة بطريقة مهنية لتحقيق النجاح مع �شركا�ؤها التجاريني والت�أثري �إيجاب ًا على �أ�صحاب امل�صالح املرتبطني بال�شركة.
-2ج استراتيجية الشركة

ترتكز القيم الأ�سا�سية لل�شركة على ال�سعي لتحقيق �أف�ضل عائد ا�ستثماري ممكن مل�ساهميها ،بالإ�ضافة �إلى االلتزام بتقدمي املنتجات ذات اجلودة العالية لعمالئها
وامل�ساهمة باملحافظة على البيئة.
ت�ؤمن ال�شركة ب�أن التقلبات يف الأ�سواق تدعو �إلى �إعادة تطوير �آليات العمل لديها .وللتعامل مع ما يجري من الوقائع اليومية املرتبطة ب�أعمال ال�شركة ،فقد ابتكرت
ال�شركة ا�سرتاتيجية ترتكز على �سل�سلة من اخلطوات املبا�شرة التالية:
1.1رفع الكفاءة الإنتاجية لل�شركة لتعزيز نتائجها املالية والأرباح التي حتققها ملا فيه م�صلحة مل�ساهميها.
2.2اال�ستغالل الأمثل للموارد بهدف خف�ض التكاليف وحتقيق قيمة م�ضافة.
3.3التو�سع يف منظومة املنتجات التي ت�صنعها ال�شركة وموا�صفاتها.
4.4تو�سيع وتطوير خطوط الإنتاج.
5.5رفع م�ستويات ر�ضاء العميل ووالئه لل�شركة.

 -3المزايا التنافسية واآلفاق المستقبلية
-3أ المزايا التنافسية

ر�سخت �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق موقع ًا قوي ًا بكونها امل�صنع الرائد لورق الكرتون املتعرج يف اململكة العربية ال�سعودية .ومتتلك ال�شركة مزايا
تناف�سية يف مواجهة املناف�سني يف ال�سوق .وقد متكنت ال�شركة من حتقيق هذه املزايا التناف�سية عرب:
1.1اعتماد منوذج عمل متكامل
2.2ال�شركة من �أكرب املنتجني للورق يف منطقة ال�شرق الأو�سط
�3.3إيجاد حمفظة مبيعات متنوعة
4.4اال�ستمرار يف بناء واملحافظة على قاعدة عمالء دائمني لل�شركة عاملي ًا واقليمي ًا
5.5برامج التكلفة التناف�سية للمنتجات
-3ب اآلفاق المستقبلية

1.1اال�ستمرار يف بناء واملحافظة على قاعدة عمالء دائمني لل�شركة.
2.2دعم وزيادة تطوير �أعمال ال�شركة.
3.3املرونة يف العمليات والتنوع يف منتجات ال�شركة وقدرتها على اال�ستجابة والتكيف مع اجتاهات ال�سوق.
.1

معلومات عن السوق والقطاع

عينت �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق �شركة براي�س وترهاو�س كوبرز ( )PwCلإجراء درا�سة ل�سوق الورق والورق املقوى على ال�صعيد العاملي ب�شكل
عام ،ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ب�شكل خا�ص .ومت احل�صول على جميع املعلومات من تقرير ال�سوق املعد من قبل براي�س وترهاو�س كوبرز.
�شركة براي�س وترهاو�س كوبرز هي �شركة ا�ست�شارات حما�سبية و�سوقية وترتكز �أعمال ال�شركة على �إعداد تقارير القوائم املالية لل�شركات و�إعداد درا�سات اجلدوى
والتقارير ال�سوقية يف خمتلف القطاعات.
وما مل ين�ص على خالف ذلك ،فقد مت احل�صول على املعلومات املتعلقة ب�صناعة الورق والورق املقوى من تقرير �أعدته �شركة براي�س وترهاو�س كوبرز .وقد �أعطت
�شركة براي�س وترهاو�س كوبرز موافقتها اخلطية على ا�ستخدام التقرير بال�شكل وال�سياق الواردين يف هذه الن�شرة ومل يتم �سحب هذه املوافقة حتى تاريخ هذه
الن�شرة .ولي�س ل�شركة براي�س وترهاو�س �أو موظفيها �أو �أي من �أقربائهم �أو �شركاتها التابعة �أي م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة و�شركاتها التابعة.
�

نظره عامة على االقتصاد في المملكة
المؤشرات االقتصادية الرئيسة للمملكة العربية السعودية

ا�ستمر االقت�صاد ال�سعودي يف منوه املتوا�صل خالل عام 2012م معزز ًا من احلكومة التي ت�سعى �إلى �إجراء ا�صالحات هيكلية وتنظيمية يف املنظومة االقت�صادية،
مما �ساهم يف �إن�شاء قاعدة اقت�صادية متنوعة ،وازدياد م�ساهمة القطاعات الغري نفطية ،وتهيئة املناخ اال�ستثماري املالئم واجلاذب ال�ستثمارات القطاعني
اخلا�ص والأجنبي ،وزيادة فر�ص العمل للمواطنني واخلف�ض من م�ستوى البطالة ،وتخفي�ض معدالت الت�ضخم.
جدول :6امل�ؤ�شرات االقت�صادية الرئي�سية
2009م

امل�ؤ�شرات الرئي�سية

2010م

2011م

2013م

2012م

تقديرات عدد ال�سكان(باملليون ن�سمة)

26.7

27.6

28.4

29.2

29.9

الناجت املحلي احلقيقي (مليار ريال �سعودي)

993.3

1.067.1

1.158.5

1.217.9

1.274.3

الت�ضخم ()%

%4.1

%3.8

%3.7

%2.9

3.5

احل�ساب اجلاري (مليار ريال �سعودي)

78.6

250.3

594.5

617.9

486.7

ن�سبة فائ�ض احل�ساب اجلاري للناجت املحلي الإجمايل

%4.9

%12.7

%23.7

%23.2

17.8

الإيرادات العامة الفعلية ( مليار ريال �سعودي)

509.8

741.6

1.117.8

1.247.4

1.156.4
()976

امل�صروفات العامة الفعلية (مليار ريال �سعودي)

()596.4

()653.9

()826.7

()873.3

فائ�ض /عجز امليزانية العامة للناجت املحلي الإجمايل (مليار ريال �سعودي)

()86.6

87.7

291.1

374.1

180.4

ن�سبة الدين العام �إلى الناجت املحلي الإجمايل ()%

%14

%8.5

%5.4

%3.7

2.7%

امل�صدر :م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات

صناعة الورق والورق المقوى

يبلغ حجم �صناعة الورق والورق املقوى العاملي ما يقارب  420مليون طن وتتكون �صناعة الورق ب�شكل عام من �أربعة قطاعات مو�ضحة بال�شكل التايل :

iƒ≤ŸG ¥QƒdGh ¥QƒdG
»YÉæ°üdG ¥QƒdG

∞«∏¨àdG ¥Qh

áaÉ¶ædG ¥Qh

º°SôdG ¥Qh

á«YÉæ°üdG ¢VGôZC’G

≈dhC’G ∞«∏¨àdG

á«dõæŸG äÉeõ∏à°ùŸG

∞ë°üdG

¢ùÑ÷G ìGƒdCG

…ƒ£ŸG ¥QƒdG

¬LƒdG πjOÉæe

∞ë°üdG ¥Qh

Ö«HÉfC’G ¿ƒJôc ¥Qh

ájòZC’G äÉjhÉM

ΩÉª◊G ¥Qh

äGô°ûædG

ÉµjÉeQƒØ∏d Üô°ûàdG ‹ÉY ¥Qh
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امل�صدر :تقرير ال�سوق

1.1الورق ال�صناعي وي�ستخدم يف الأغرا�ض ال�صناعية والذي ي�ستخدم لإنتاج ورق الكرتون للألواح اجلب�سية ،وورق الأنابيب الكرتونية ،وورق عايل
الت�شرب للفورمايكا.
2.2ورق التغليف وينق�سم �إلى ق�سمني هما التغليف الأويل والتغليف الثانوي (ورق الكرتون) واللذان ي�ستخدمان لإنتاج الورق املقوى ،حاويات الأغذية،
ورق التغليف املعاد تدويره ،وورق الكرتون املبطن واملتعرج ،وورق الكرافت ،وورق ا�س �سي �أف (و ُي�شار �إلى ورق التغليف الثانوي بـ "ورق الكرتون" يف
هذه الن�شرة).
ت

3.3ورق النظافة والذي ي�ستخدم يف امل�ستلزمات املنزلية وال�صحية لإنتاج مناديل الوجه ،ورق احلمام ،فوط الأطفال ،والفوط ال�صحية.
4.4ورق الر�سم والذي ي�ستخدم يف ال�صحف والكتابة والطباعة ،وورق املن�شورات ،والورق املغلف والورق الغري م�صقول.
�ضمن �صناعة الورق والورق املقوى ،ي�شكل ورق الكرتون والورق ال�صناعي الفئة الأكرب من �إجمايل هذا القطاع .ويتمحور تركيز �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة
و�إنتاج الورق ب�شكل �أ�سا�سي حول قطاع ورق التغليف (التغليف الثانوي) ،وكذلك حول بع�ض منتجات الورق ال�صناعية.
العوامل المؤثرة على صناعة الورق والورق المقوى من منظور اقتصادي

1.1الكثافة ال�سكانية :حيث يقود النمو ال�سكاين �إلى زيادة الطلب على ال�سلع الورقية املغلفة �أو املنتجات ال�صناعية الورقية.
�2.2إجمايل الناجت املحلي :النمو امللحوظ على الإجمايل الناجت املحلي يدل على زيادة الإنتاج الورقي والذي يدخل يف التغليف �أو يف م�ستلزمات ال�صناعة .
3.3اال�ستهالك الغذائي :يتنا�سب اال�ستهالك الغذائي طردي ًا مع �صناعة الورق ،حيث كلما زاد اال�ستهالك الغذائي �أثر ايجابيا على منو �صناعة الورق.
4.4الواردات :ت�شكل منطقة ال�شرق الأو�سط فر�صة حمفزة لت�صدير �صناعة الورق �إليها كونها تعتمد على الواردات ،فعلى �سبيل املثال ،ن�سبة الواردات �إلى
�إجمايل الناجت املحلي تعادل  %60يف الإمارات والأردن.
5.5البناء والت�شييد :والذي يعد من �أكرب القطاعات حجم ًا يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،فعلى �صعيد دول اخلليج العربي يوجد ما يقارب  180مليار دوالر
عقود بناء جديدة .وت�ستحوذ اململكة على  %30من حجم امل�شاريع يف منطقة اخلليج .ويتوقع �أن ينمو قطاع البناء والت�شييد بن�سبة  %7.2يف عام
2014م.
المواد الخام

ي�ستخدم الورق امل�سرتجع ،وهي املادة الأولية الرئي�سة ل�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق ،يف ت�صنيع و�إنتاج منتجات ورق التغليف ومنتجات الورق
ال�صناعي .وميكن ت�صنيف الورق امل�سرتجع لفئات خمتلفة:
1.1ورق الكرتون القدمي ،كالكراتني امل�ستخدمة يف التغليف
2.2ورق الكرتون احلديث ،الق�صا�صات املهدرة من عملية ت�صنيع �صناديق الكرتون
3.3خليط من نفايات الورق والكرتون
4.4خليط من ورق املكاتب
5.5ورق ال�صحف القدمية
ويتم جتميع الورق امل�سرتجع من خملفات �أ�سواق التجزئة واملرادم واملنازل واملخلفات ال�صناعية.

ث

ملخص المعلومات المالية

يجب قراءة املعلومات املالية الواردة �أدناه جنب ًا �إلى جنب مع البيانات املالية املوحدة واملراجعة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م،
والقوائم املالية الأولية املوحدة واملراجعة للت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م � ،شامل ًة يف كل حالة الإي�ضاحات املتعلقة بها ،والتي جرى ت�ضمني كل منها
يف مو�ضع �آخر من هذه الن�شرة.
جدول �:7أهم امل�ؤ�شرات املالية (االرقام باالف الرياالت ال�سعودية)
2011م

2012م

2013م

الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف 30
�سبتمرب 2013م
(غري مدققة)

الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف 30
�سبتمرب 2014م

م�ؤ�شرات قائمة الدخل
املبيعات

650.835

653.577

760.016

571.813

622.085

تكلفة املبيعات

()475.900

()509.471

()556.255

()418.716

()422.623

الربح الإجمايل

174.934

144.106

203.761

153.096

179.462

امل�صاريف عمومية و�إدارية

()33.180

()43.030

()41.902

()30.268

()37.316

م�صاريف مالية

()25.999

()25.930

()32.083

()22.330

()19.143

الزكاة و�ضريبة الدخل

()795

()476

()6.134

()5.441

()3.677

�صايف الدخل

85.789

37.827

87.572

65.516

88.431

2011م

2012م

2013م

� 30سبتمرب
2013م
(غري مدققة)

� 30سبتمرب
2014م

م�ؤ�شرات قائمة املركز املايل
موجودات متداولة

529.254

497.905

509.557

540.504

452.205

موجودات غري متداولة

918.013

920.331

945.613

932.113

1.014.383

جمموع املوجودات

1.447.267

1.418.237

1.455.170

1.472.618

1.466.589

مطلوبات متداولة

451.893

498.155

450.583

447.255

494.778

مطلوبات غري متداولة

564.100

450.568

472.039

490.376

391.831

جمموع املطلوبات

1.015.993

948.724

922.622

937.632

886.609

حقوق امل�ساهمني

431.273

469.512

532.547

534.985

579.979

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.447.267

1.418.237

1.455.170

1.472.618

1.466.589

2011م

2012م

2013م

الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف 30
�سبتمرب 2013م
(غري مدققة)

الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف 30
�سبتمرب 2014م

م�ؤ�شرات قائمة التدفقات النقدية

خ

�صايف النقد املتوفر من االن�شطة الت�شغيلية

38.926

136.939

159.169

75.540

227.957

�صايف النقد (امل�ستخدم يف) االن�شطة الإ�ستثمارية

()70.235

()71.375

()102.875

()69.701

()133.345

�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /املتوفر من االن�شطة التمويلية

47.785

()80.029

()41.007

()5.615

()94.342

2011م

2012م

2013م

الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف 30
�سبتمرب 2013م
(غري مدققة)

الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف 30
�سبتمرب 2014م

امل�ؤ�شرات املالية
هام�ش �إجمايل الربح ()%

%26.88

%22.05

%26.81

%26.77

%28.84

هام�ش �صايف الربح ()%

%13.18

%5.78

%11.52

%11.45

%14.21

�إجمايل الدين �إلى حقوق امل�ساهمني (مرات)

2.35x

2.02x

1.73x

x1.63

1.37x

العائد على حقوق امل�ساهمني ()%

%19.89

%8.06

%16.44

%12.24

%15.24

العائد على الأ�صول ()%

%5.93

%2.67

%6.02

%4.44

%6.03

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملراجعة وحتليالت االدارة
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1.1التعريفات والمصطلحات
اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية املوقعة بني ال�شركة ومتعهد التغطية

الإدارة

�إدارة ال�شركة

الإدراج

�إدراج �أ�سهم االكتتاب يف ال�سوق ،وحيث ي�سمح �سياق الن�ص بذلك ،تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج

ا�ستمارة طلب االكتتاب
الأ�سهم

ا�ستمارة الطلب امل�ستخدمة لالكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب
� 50.000.000سهم يف ال�شركة واملدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد

�أ�سهم االكتتاب

� 15.000.000سهم يف ال�شركة

�أع�ضاء املجل�س

�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة الذين مت تعيينهم من قبل اجلمعية العامة لل�شركة والذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف الق�سم "الهيكل التنظيمي لل�شركة"
على ال�صفحة ( )60من هذه الن�شرة.

الأقارب
�أرامكو ال�سعودية
تداول

الزوج ،الزوجة والأوالد الق�صر
�شركة الزيت العربية ال�سعودية� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،ان�شئت مبوجب املر�سوم امللكي رقم /8م بتاريخ 1409/04/04هـ
النظام الآيل لتداول الأ�سهم ال�سعودية

اجلريدة الر�سمية

�صحيفة �أم القرى وهي اجلريدة الر�سمية حلكومة اململكة العربية ال�سعودية

اجلمعية العامة

اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة

اجلمعية العامة العادية
اجلمعية العامة غري العادية
اجلمهور
اجلهات امل�ستلمة
احلكومة
ريال �سعودي �أو ر� .س.
�سعر الطرح
ال�سوق �أو ال�سوق املالية

اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�شركة
اجلمعية العامة غري العادية مل�ساهمي ال�شركة
ي�شمل امل�ؤ�س�سات وال�شركات املكتتبة واملكتتبني الأفراد الذين يحق لهم االكتتاب ب�أ�سهم االكتتاب
اجلهات امل�ستلمة املذكورة �أ�سما�ؤها يف ال�صفحات (ح) ،و(ط) من هذه الن�شرة
حكومة اململكة العربية ال�سعودية
الريال ال�سعودي ،العملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية
( )٣٠ثالثني ريال �سعودي لل�سهم الواحد
ال�سوق املالية ال�سعودية

ال�شخ�ص

ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري

ال�شركة

�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق

ال�شركة التابعة �أو (وا�سكو)

�شركة جتميع وتدوير املخلفات ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة جدة بال�سجل التجاري رقم  4030148944وتاريخ
1425/03/12هـ ،وتعمل يف جمال جتميع و�إعادة تدوير النفايات واملهمالت و�أعمال النظافة ،وهي مملوكة بالكامل من قبل ال�شركة

�شركة الإجنازات املتخ�ص�صة

�شركة ذات غر�ض خا�ص وهو متلك احل�ص�ص والأ�سهم يف ال�شركة التابعة (وا�سكو) ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة الريا�ض
بال�سجل التجاري رقم  1010256543بتاريخ 1429/09/20هـ ،ومتتلك ال�شركة ن�سبة  %100من امللكية الفعلية يف �شركة الإجنازات املتخ�ص�صة
ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر

�شركة بيئتنا
الطرح �أو االكتتاب
امل�صنع

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،مملوكة من قبل �شركة �أكوا القاب�ضة والتي ميلك فيها بع�ض امل�ساهمون البائعون ملكية غري مبا�شرة وم�سجلة يف
مدينة الريا�ض بال�سجل التجاري رقم  1010259653بتاريخ 1429/12/22هـ
االكتتاب مبا جمموعه � 15.000.000سهم والتي متثل  %30من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة
امل�صنع التابع واململوك من قبل ال�شركة واملقام يف حي اخلمرة ،جدة (بجوار �سوق االنعام من ال�شرق وحمطة معاجلة املياه من اجلنوب)
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طرف ذو عالقة

يق�صد به يف قواعد الت�سجيل والإدراج وقائمة امل�صطلحات امل�ستخدمة يف لوائح هيئة ال�سوق املالية وقواعدها ما يلي:
 .1تابعي امل�صدر (ال�شركة) .ويق�صد بالتابع ال�شخ�ص الذي ي�سيطر على �شخ�ص �آخر� ،أو ي�سيطر عليه ذلك ال�شخ�ص الآخر� ،أو ي�شرتك معه يف
كونه م�سيطر ًا عليه من قبل �شخ�ص ثالث ،ويف �أي مما �سبق تكون ال�سيطرة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
 .2امل�ساهمني الكبار يف امل�صدر (ال�شركة) الذين ميلكون خم�سة باملائة (� )%5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة
� .3أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف امل�صدر (ال�شركة)
� .4أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�صدر (ال�شركة)
� .5أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�صدر (ال�شركة)
 .6امل�ست�شار القانوين وامل�ست�شار املايل للم�صدر (ال�شركة)
� .7أي �أقرباء للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف الفقرات (� 4 ،3 ،2 ،1أو � )5أعاله
� .8أي �شركة ي�سيطر عليها �أي �شخ�ص م�شار �إليه يف الفقرات (� 6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو � )7أعاله

ال�سيطرة

القدرة على الت�أثري على �أفعال �أو قرارات �شخ�ص �آخر ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،منفرد ًا �أو جمتمع ًا مع قريب �أو تابع ،من خالل �أي من الآتي:
(�أ) امتالك ن�سبة ت�ساوي � %30أو �أكرث من حقوق الت�صويت يف �شركة
(ب) حق تعيني � %30أو �أكرث من �أع�ضاء اجلهاز الإداري
وتف�سر كلمة ‘’امل�سيطر’’ وفق ًا لذلك

فرتة االكتتاب

الفرتة التي تبد�أ من يوم الأربعاء 1436/06/19هـ (املوافق 2015/04/08م) ،وت�ستمر ملدة (� )7أيام �شاملة �آخر يوم �إغالق االكتتاب ،وتنتهي بنهاية
يوم الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م)

فرتة احلظر

يحظر على الأ�شخا�ص الذين تظهر ن�شرة الإ�صدار ملكيتهم يف ال�شركة الت�صرف يف �أ�سهمهم ملدة (� )١٢إثني ع�شر �شه ًرا من تاريخ بدء تداول
�أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق ،وال يجوز لهم الت�صرف يف �أ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة ال�سابقة

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية مبقت�ضى املادة  6من نظام ال�سوق املالية ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م)30/
وتاريخ 1424/6/2هـ (املوافق 2003/7/31م) املعدلة مبوجب قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم  2012-36-1وتاريخ 1434/8/11هـ (املوافق
2012/11/25م)

الئحة حوكمة ال�شركات

الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  2006-2012-1وتاريخ � 21شوال 1427هـ (املوافق  12نوفمرب
2006م) ،واملعدلة بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم  2010-10-1وتاريخ  30ربيع الأول 1431هـ (املوافق  16مار�س 2010م)

متعهد التغطية
املتقدمون بطلبات االكتتاب
املجل�س �أو جمل�س الإدارة
املحا�سب القانوين
مدير االكتتاب
امل�ساهمون
م�ساهم كبري

امل�ؤ�س�سات وال�شركات املكتتبة واملكتتبون الأفراد
جمل�س �إدارة ال�شركة
�شركة ديلويت وتوت�ش بكر �أبواخلري و�شركائه
�شركة الريا�ض املالية
حملة الأ�سهم يف �أي وقت
�شخ�ص ميلك (� )%5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة

امل�ساهمون البائعون

امل�ساهمون البائعون يف ال�شركة بتاريخ هذه الن�شرة وهم� :شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده� ،شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة
�إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه") ،عبداهلل عبدالرحمن �إبراهيم املعمر

امل�ست�شار القانوين

مكتب ل�ؤي حممد العكا�س للمحاماة واال�ست�شارات القانونية بالتعاون مع ڤن�سن و�إلكنز �إل �إل بي

امل�ست�شار املايل
امل�ست�شارون
املكتتب
املكتتبون الأفراد
اململكة �أو ال�سعودية
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�شركة الريا�ض املالية والتي عينتها ال�شركة كمتعهد تغطية ح�صري لالكتتاب

�شركة الريا�ض املالية
م�ست�شارو ال�شركة فيما يتعلق باالكتتاب والذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحات من (و) �إلى(ز) من هذه الن�شرة
�أي �شخ�ص يكتتب يف �أ�سهم االكتتاب
الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب
ب�أ�سمائهم ل�صاحلها.
اململكة العربية ال�سعودية

امل�ؤ�س�سات املكتتبة

ن�شرة الإ�صدار �أو الن�شرة

ت�شمل جمموعة من امل�ؤ�س�سات وال�شركات ،وهي كالتايل:
�صناديق اال�ستثمار امل�ؤ�س�سة يف اململكة املطروحة طرح ًا عام ًا والتي ت�ستثمر يف الأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية �إذا كانت �شروط
و�أحكام ال�صندوق تتيح له ذلك ،مع االلتزام بالأحكام والقيود املن�صو�ص عليها يف الئحة �صناديق اال�ستثمار.
الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم يف التعامل يف الأوراق املالية ب�صفة �أ�صيل ،مع التزام متطلبات الكفاية املالية.
ال�شركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من خالل حمافظها التي يديرها �أ�شخا�ص مرخ�ص لهم .و�شركات قطاعي البنوك والت�أمني املدرجة
يف ال�سوق املالية ال�سعودية ،وذلك وفق ًا لل�ضوابط التي �أ�صدرتها الهيئة ،على �أن ال ت�ؤدي م�شاركة ال�شركة �إلى �أي تعار�ض يف امل�صالح.
هذه الوثيقة والتي �أعدتها ال�شركة فيما يتعلق باالكتتاب

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي لل�شركة واملوافق عليه من قبل اجلمعية العامة

نظام ال�سوق املالية

نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م) ،وتعديالته

نظام ال�شركات
منوذج طلب االكتتاب
الهيئة
وزارة التجارة وال�صناعة
الطاقة اال�ستيعابية
الطاقة الفعلية
ورق الكرتون املتعرج مقاوم
الرطوبة �أو ورق "�أ�س �سي
�أف"(Semi Chemical
)Flute
�صندوق الكرتون

نظام ال�شركات ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 6/وتاريخ 1385/3/22هـ ،وتعديالته
منوذج طلب االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة
هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية
وزارة التجارة وال�صناعة ال�سعودية
هي الطاقة الت�صميمية خلطوط انتاج امل�صنع يف الظروف املثالية
هي الطاقة الإنتاجية الفعلية خلطوط انتاج امل�صنع خالل العام
هو ورق متعرج م�ضاف �إليه مادة كيميائية خالل مرحلة الت�صنيع والتي ت�ساعد على متا�سك كرتون التخزين امل�صنع منه �أثناء حفظه وتخزينه
داخل الثالجات على درجات حرارة منخف�ضة (كالكرتون امل�ستعمل لتخزين الدجاج واللحوم والفاكهة وغريها من الب�ضائع يف الثالجات)
هو ورق مقوى يتم طيه ليكون على �شكل �صندوق ،ي�ستخدم يف �أغرا�ض عدة منها تخزين الأغرا�ض وال�شحن
هي املادة اخلام (الورق امل�سرتجع �أو ورق الكرتون القدمي)

Old Corrugated

)Containers (OCC
عجان الورق (املحوري)
()Drumpulper

عجان الورق املحوري (الأفقي) وهو عجان يتميز بقابليته على عجن الورق املجمع ذو اجلوده املتدنية واملحتوي على �شوائب كثريه ويقوم بعملية
ف�صل بني الورق وال�شوائب دون الت�أثري على خط االنتاج

عجان الورق ()Pulper

عجان الورق ويعمل على عجن الورق املجمع مع �شوائب كثريه مثل مرادم النفايات ويقوم بعملية ف�صل بني الورق وال�شوائب دون الت�أثري على خط
االنتاج
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2.2عوامل المخاطرة
يتعني على كل من يرغب يف االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة �أدناه
قبل اتخاذ قرار االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،علم ًا ب�أن املخاطر املو�ضحة �أدناه قد ال ت�شمل جميع املخاطر التي ميكن �أن تواجهها ال�شركة ،بل �إنه من
املمكن وجود عوامل �إ�ضافية لي�ست معلومة لل�شركة يف الوقت احلايل والتي من �ش�أنها الت�أثري على عملياتها ،كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة بعدم وجود �أية خماطر
جوهرية �أخرى قد توثر �سلب ًا على ن�شاط ال�شركة و�أدائها املايل خالف املخاطر املبينة �أدناه كما يف تاريخ هذه الن�شرة .ويقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أنه
ح�سب علمهم واعتقادهم ،ال توجد �أية خماطر �أخرى ،غري املذكورة يف هذا الق�سم ،ميكن �أن ي�ؤثر عدم ذكرها على قرار امل�ستثمرين كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
�إن ن�شاط ال�شركة ،وما ورد يف هذه الن�شرة ،والظروف املالية ،والتوقعات امل�ستقبلية .ونتائج العمليات ،والتدفقات النقدية قد تت�أثر �سلب ًا ب�صورة جوهرية �إذا ما
حدثت �أو حتققت �أي من املخاطر التالية التي ترى �إدارة ال�شركة ("الإدارة") حالي ًا �أنها جوهرية �أو �أي خماطر �أخرى مل يحددها جمل�س الإدارة �أو ي�صنفها
حاليا ب�أنها لي�ست جوهرية ،لكنها قد حتدث بالفعل وت�صبح جوهرية.
ال يكون االكتتاب يف الأ�سهم مالئم ًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك االكتتاب .ينبغي على امل�ستثمر املحتمل الذي ينتابه �أي �شك ب�ش�أن
الإجراء الذي عليه اتخاذه �أن ي�ست�شري �شخ�ص مرخ�ص له من قبل الهيئة يف تقدمي امل�شورة ب�ش�أن �شراء الأ�سهم والأوراق املالية الأخرى.
ويف حالة حدوث �أو حتقق �أحد عوامل املخاطرة التي تعتقد الإدارة يف الوقت احلا�ضر ب�أنها جوهرية� ،أو حدوث �أية خماطر �أخرى مل يت�سنى للإدارة �أن حتددها،
�أو التي تعتربها يف الوقت احلا�ضر غري جوهرية ،ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض �سعر �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق وقد يخ�سر املكتتب املحتمل كامل ا�ستثماره يف هذه
الأ�سهم �أو جزء ًا منه� .إن املخاطر وال�شكوك املبينة �أدناه مقدمة برتتيب ال يعرب عن مدى �أهميتها.

2 22 -2المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وشركاتها التابعة وعملياتها
2 22 -22 -2االعتماد على موظفين رئيسيين

تعتمد ال�شركة حالي ًا يف �أعمالها على قدرات وخربات مدرائها التنفيذيني وموظفيها الإداريني الرئي�سيني .كما �أن جناح ال�شركة يعتمد �أي�ض ًا على ا�ستقطاب
املوظفني ذوي الكفاءات العالية واخلربات ملواجهة خماطر فقدان املوظفني الرئي�سيني وتقليل الآثار النا�شئة عن ترك �أي منهم العمل لدى ال�شركة .وقد ال تتمكن
ال�شركة يف امل�ستقبل من جذب ه�ؤالء املوظفني �أو االحتفاظ باملوظفني الرئي�سني مما �سي�ؤثر على عمليات ال�شركة وتوقعاتها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها و�أ�سعار
�أ�سهمها.
2 22 -22 -2االعتماد على العمالة األجنبية

ت�شكل العمالة امل�ستقدمة من الهند  %44من �إجمايل العمالة غري ال�سعودية يف ال�شركة كما يف  8يناير 2015م .كما ت�شكل العمالة امل�ستقدمة من بنجالدي�ش
بالن�سبة لل�شركة التابعة (وا�سكو) حوايل  %35.8من �إجمايل العمالة غري ال�سعودية كما يف � 8سبتمرب 2014م .لذلك ف�سوف تت�أثر �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل
ونتائجها الت�شغيلية ب�شكل �سلبي �إذا مل تتمكن من املحافظة على كوادرها من العمالة االجنبية امل�ؤهلني �أو �إيجاد بدالء لهم يتمتعون بذات امل�ستوى من اخلربات
واملهارات �أو تغري �سيا�سات اال�ستقدام (�سواء الأجور �أو �ساعات العمل) من دولة الهند �أو بنغالدي�ش �أو �أي دولة رئي�سية تعتمد ال�شركة على العمالة غري ال�سعودية
املدربة وامل�ستقدمة منها وعدم مقدرتها على توظيف بدالء لهم يتمتعون بذات امل�ستوى من اخلربة واملهارة الإدارية �إلى �آثار �سلبية على نتائج ال�شركة وعملياتها.
2 22 -22 -2تقلب أسعار المواد الخام

تعتمد �إيرادات و�أرباح ال�شركة على الأ�سعار ال�سائدة لل�سلع واملواد اخلام خا�صة خملفات الورق (والتي يتم احل�صول على ما ن�سبته  %89من خالل ال�شركة التابعة
(وا�سكو) كما يف تاريخ 2014/09/30م) ،وتعتمد �أ�سعار هذه ال�سلع على الأ�سواق املحلية والعاملية املدفوعة بالعر�ض والطلب حملي ًا وعاملي ًا .وحيث �أن العوامل
امل�ؤثرة على �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية خارجة عن �سيطرة ال�شركة ،وتخ�ضع للتغريات الفعلية يف العر�ض والطلب وتقلبات ال�سوق والعوامل الدولية االقت�صادية ف�إن �أي
تغيري �سلبي لهذة العوامل �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل ب�شكل عام.
يتم �شراء املواد اخلام وتخزينها ملدة ترتاوح بني �شهر �إلى ثالثة �أ�شهر قبل �أن يتم ا�ستخدامها يف ت�صنيع املنتجات املختلفة لل�شركة وتقوم ال�شركة بتخزينها بغية
الت�أكد من ا�ستمرار توفر املواد اخلام النتاج الفرتة املقبلة حت�س ًبا لأي انقطاع يف املواد اخلام حيث �أن م�صنع ال�شركة يعمل على مدار ال�ساعة ،وتواجه ال�شركة خطر
انخفا�ض قيمة خمزون املواد اخلام يف حال مت �شرائها ب�أ�سعار عالية وتخزينها .علم ًا ب�أن تكلفة املادة اخلام (وهي الورق امل�سرتجع) متثل  %61من �إجمايل تكلفة
املبيعات لل�شركة كما يف عام 2013م ( %61يف عام 2012م و %64يف عام 2011م و %57يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م).
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2 22 -22 -2توفر المواد الخام

تعتمد ال�شركة على ال�شركة التابعة (وا�سكو) لتوفري جزء كبري جد ًا من املواد اخلام (الورق امل�سرتجع) والتي بلغت ما ن�سبة  %89كما يف تاريخ 2014/09/30م
من �إجمايل واردات ال�شركة ،لذلك ف�إن �أي توقف �أو تقلب يف عمليات ال�شركة التابعة (وا�سكو) �سيكبد ال�شركة نفقات �إ�ضافية غري متوقعة ملعاجلة النق�ص يف
الإمدادات ،الأمر الذي �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل ب�شكل عام.
2 22 -22 -2العالقة مع موردي مخلفات الورق

توفر ال�شركة التابعة (وا�سكو) ما ن�سبته  %89كما يف تاريخ 2014/09/30م من �إجمايل احتياجات ال�شركة من خملفات الورق عرب جتميع خملفات الورق من
عدة م�صادر والتي ت�شمل مرادم النفايات ومطابع و�شركات م�ستهلكة للورق و�أ�سواق ال�سوبرماركت وال�شوارع .وبلغت ن�سبة جتميع عمالة ال�شركة التابعة (وا�سكو)
للنفايات ( )%19من اجمايل عمليات جتميع �شركة وا�سكو كما يف 2014/09/30م  .كما تقوم ال�شركة التابعة (وا�سكو) بتجميع املخلفات الورقية ب�شكل مبا�شر
ب�شرائها من حمال ال�سوبرماركت عرب عقود دورية تختلف مددها من مورد لآخر يتم فيها حتديد �سعر م�سبق بح�سب �سعر ال�سوق ال�سائد لكل طن من الورق .ولدى
بع�ض املتعاقدين مع ال�شركة التابعة (وا�سكو) �صالحية �إنهاء العقود بقرار منفرد مما �سيكون له الأثر ال�سلبي على توفر املواد اخلام يف حال حدوثه وميثل ما
يتم جتميعه من �أ�سواق ال�سوبرماركت واملطابع وال�شركات امل�ستهلكة للورق  %64من اجمايل عمليات جتميع �شركة وا�سكو(ف�ض ًال راجع الق�سم رقم " 4خلفية عن
ال�شركة وطبيعة �أعمالها" من هذه الن�شرة)� .إن عدم متكن ال�شركة من احل�صول على كميات كافية من خملفات الورق املعاد تدويرها بال�سعر املالئم �سيعر�ضها
�إلى تقلي�ص حجم �إنتاجها �أو �إلى اللجوء �إلى �شراء خملفات الورق لت�صنيع الورق ح�سب الأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق والتي تكون �أعلى من �أ�سعار املخلفات التي
توردها ال�شركة التابعة (وا�سكو) لها .و�إذا مل تتمكن ال�شركة من زيادة �أ�سعار منتجاتها لتغطية قيمة الزيادة يف تكلفة انتاجها ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى حتمل ال�شركة
لهذه الزيادة وبالتايل �سيكون له ت�أثري �سلبي على قدرة ال�شركة التناف�سية وبالتايل على نتائجها املالية.
2 22 -22 -2تصدير مخلفات الورق

نظر ًا للطلب العاملي على املخلفات الورقية التي تدخل يف �صناعة الورق املعاد تدويره ،ف�إن ت�صديرها �سوف ي�ؤدي �إلى الت�أثري على توافرها يف ال�سوق املحلي وبالتايل
ارتفاع الطلب عليها من قبل ال�شركات امل�صنعة للورق ،مما �سي�ؤدي �إلى ارتفاع �أ�سعارها يف ال�سوق املحلي وزيادة تكلفة الإنتاج على ال�شركات املحلية امل�صنعة
للورق ،مبا يف ذلك ال�شركة .كما �أن عدم توفر املخلفات الورقية لزيادة حجم الطلب العاملي عليها �أو ظهور مناف�سني جدد يف ال�سوق املحلي �سوف ت�ضطر ال�شركة
لتغطية النق�ص يف احتياجاتها من هذه املخلفات عن طريق ا�ستريادها من الأ�سواق العاملية ،مما �سي�ؤدي �أي�ض ًا �إلى زيادة تكلفة الإنتاج التي تتحملها .و�إذا مل تتمكن
ال�شركة من رفع �أ�سعار منتجاتها لتغطية قيمة الزيادة يف تكلفة انتاجها ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى حتمل ال�شركة لهذه الزيادة وبالتايل �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال
ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�سعر �أ�سهمها.
2 22 -22 -2سياسة منظمة التجارة العالمية

�إن�ضمت اململكة العربية ال�سعودية �إلى منظمة التجارة العاملية يف عام 2005م .وقد تطر�أ تغيريات يف �سيا�سة املنظمة بخ�صو�ص ا�سترياد وت�صدير منتجات ال�شركة
واملواد اخلام ب�صورة ت�ؤثر �سل ًبا على مقدرة ال�شركة على توفري املواد اخلام �أو ت�صدير منتجاتها مما �سيكون له الأثر ال�سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها
امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�سعر �أ�سهمها.
2 22 -22 -2تصدير منتجات الشركة

بلغت �صادرات ال�شركة �إلى خارج اململكة العربية ال�سعودية يف عام 2013م يف كل من م�صر والإمارات العربية املتحدة والأردن ما ن�سبته  %66من اجمايل �صادرات
ال�شركة وملزيد من املعلومات (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم " 4خلفية عن ال�شركة وطبيعة �أعمالها" من هذه الن�شرة) .وكما �أن منتجات ال�شركة ال تخ�ضع لأي
حماية حملية �أو من اال�سترياد ف�إنها كذلك ال تخ�ضع لأي حماية من ت�صدير املواد اخلام �أو املنتجات النهائية� .إن �أي تغري يف قوانني هذه الدول �أو �أي دولة
�أخرى ت�صدر �إليها ال�شركة �أو �أي تغري يف الأنظمة واللوائح املحلية يف اململكة العربية ال�سعودية ب�ش�أن ت�صدير منتجات ال�شركة �سي�ؤثر على مقدرة ال�شركة على
توفري منتجاتها لعمالئها يف تلك الدول وبالتايل رفع تكلفة منتجاتها والت�أثري على هوام�ش �صايف الربح مما �سيكون له ت�أثري �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة
امل�ستقبلية ونتائجها املالية وتوقعاتها وو�ضعها املايل و�أ�سعار �أ�سهمها.
2 22 -22 -2جودة المنتجات

تعتمد جودة املنتجات على فعالية نظام مراقبة اجلودة الذي بدوره يعتمد على عدد من العوامل منها ت�صميم النظام وبرنامج التدريب على �ضبط اجلودة و�ضمان
التزام املوظفني ب�سيا�سات ومعايري �ضبط اجلودة� .إن عدم متكن ال�شركة من املحافظة على م�ستوى وجودة املنتجات التي تقدمها �سي�ؤثر �سلب ًا على �سمعتها يف
ال�سوق ولدى عمالئها وعزوفهم عن التعامل معها ،مما �سي�ضعف من قدرتها على االحتفاظ مبزاياها التناف�سية يف قطاع �صناعة الورق املعاد تدويره الأمر الذي
�سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمالها وعملياتها وو�ضعها املايل ،كذلك يف حال فقدان ال�شركة �شهادات اجلودة التي بحوزتها ف�إن ذلك �سوف ي�ؤثر على حجم الطلب على
منتجات ال�شركة.
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 2 2 2 -22 -2إمدادات الطاقة

يف عام 2012م� ،أبرمت ال�شركة مع �شركة الزيت العربية ال�سعودية ("�أرامكو ال�سعودية") عقد توريد وقود تقوم مبوجبه بتزويد م�صنع ال�شركة بزيت الوقود
الثقيل الالزم لت�شغيله وذلك بال�سعر املعلن حمل ًيا (وهو �أقل من ال�سعر العاملي) .وت�ضع االتفاقية على ال�شركة عدة التزامات منها االلتزام بن�سبة �سعودة قدرها
 %50بتاريخ 2015/03/04م .وقد حققت ال�شركة ن�سبة �سعودة  %48.54ح�سب موقع وزارة العمل بتاريخ  11فرباير 2015م .وحيث ان ال�شركة حالي ًا غري ملتزمة
بهذا ال�شرط ف�إنه من املمكن ان ي�ؤدي ذلك الى عدم جتديد �أو �إنهاء هذا العقد مما �سي�ؤدي �إلى انقطاع �أعمال ال�شركة �سواء ب�صورة م�ؤقته �أو دائمة ،وبالتايل
الت�أثري �سلب ًا على عمليات ال�شركة ونتائجها املالية.
ويعترب ال�سعر الذي حددته �شركة �أرامكو ال�سعودية يف الوقت احلايل منخف�ض مقارنة ب�سعر الوقود يف الأ�سواق العاملية ،ومن املمكن �أن ترتفع �أ�سعار زيت الوقود
الثقيل الذي تقوم �شركة �أرامكو ال�سعودية بتوريده �إلى ال�شركة ،وقد ال تتمكن ال�شركة من زيادة �أ�سعار منتجاتها لتعك�س قيمة الزيادة يف �أ�سعار الوقود املورد �إليها،
مما �سي�ؤثر �سلب ًا وجوهري ًا على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وو�ضعها املايل و�سعر �سهمها .كما �أن عدم مقدرة �شركة
�أرامكو ال�سعودية ب�صفتها املورد الوحيد للوقود لل�شركة ،على توريد كميات الوقود التي حتتاجها ال�شركة يف عملياتها الت�صنيعية� ،سواء ب�صورة جزئية �أو كلية،
وعدم متكن ال�شركة من �سد ذلك النق�ص من م�صادر بديلة ب�سعر مناف�س للأ�سعار التي حت�صل عليها من �شركة �أرامكو ال�سعودية� ،سوف ي�ؤثر �سلب ًا وب�شكل جوهري
على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وو�ضعها املايل و �سعر �سهمها( .ملزيد من املعلومات عن ال�شروط التي مت و�ضعها من قبل �شركة �أرامكو
ال�سعودية على ال�شركة ،ف�ضال راجع الق�سم الفرعي رقم " 6-12ملخ�ص العقود اجلوهرية" من الق�سم رقم " 12املعلومات القانونية" من هذه الن�شرة).
2 2 2 -22 -2موقع الشركة

يقع م�صنع ال�شركة بحي اخلمرة مبدينة جدة يف منطقة �صناعية خا�صة على قطعة �أر�ض مملوكة من قبلها� ،إال �أنه يعترب حي اخلمرة قريب من املناطق امل�أهولة
بال�سكان مما قد ي�ؤدي م�ستقب ًال الى �إجبار جميع امل�صانع الأنتقال الى مناطق �صناعية اخرى .ويف حال �صدور �أنظمة متنع ا�ستمرارية تواجد امل�صانع خارج املدن
ال�صناعية التابعة لهيئة املدن ال�صناعية (مدن) ،ف�إن ذلك �سوف ي�ؤدي �إلى �إغالق امل�صنع وبالتايل توقف �أعمال ال�شركة �إلى �أن يتم نقله �إلى املوقع اجلديد ،وهذا
الأمر �سيكبد ال�شركة نفقات ر�أ�س مالية �ضخمة مما �سي�ؤثر �سلب ًا على ا�ستمرارية �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل .و�سبق �أن مت ت�شكيل جلنة ب�أمر من معايل وزير
الداخلية لتقييم امل�صانع املقامة خارج املناطق ال�صناعية ودرا�سة حالتها ومالئمة نقلها للمناطق ال�صناعية .وقد قامت اللجنة امل�شكلة من ممثلني عن الإدارة
العامة للدفاع املدين ووزارة التجارة وال�صناعة و�شركة املياه الوطنية والأمانة العامة ملحافظة جدة وبلدية جنوب جدة و�أمارة منطقة مكة املكرمة بزيارة م�صنع
ال�شركة �ضمن تفقدها لعدة م�صانع �أخرى ( للمزيد من التفا�صيل ،ف�ضال راجع الق�سم " 1-4خلفية عن ال�شركة وطبيعة �أعمالها") .كما �أن ال�شركة حتتفظ
بت�صريح بيئي �صادر عن الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة �إال �أنه انتهى يف 2014/11/10م وملزيد من املعلومات (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم " 12املعلومات
القانونية" من هذه الن�شرة) .ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن عدم جتديد الت�صريح البيئي �أو نقل امل�صنع �إلى �أي منطقة �أخرى بعيدة عن م�صادر املياه القريبة
حالي ًا منه (والتي تتمثل مبحطة معاجلة املياه يف حي اخلمرة) لأي �سبب من الأ�سباب مبا يف ذلك الأ�سباب التنظيمية �سوف ي�ؤثر جوهر ًيا على �أعمال ال�شركة
وو�ضعها املايل.
2 2 2 -22 -2مخاطر االعتماد على عمالء رئيسيين

تعتمد �أعمال ال�شركة ب�شكل �أ�سا�سي على بيع ما ن�سبته  %62من منتجاتها كما يف � 30سبتمرب 2014م �إلى ع�شرة من �أهم عمالئها وخم�سة من ه�ؤالء العمالء ميثلون
 %44من �إجمايل املبيعات كما � 30سبتمرب 2014م� .إن �أي انخفا�ض يف الطلب من �أهم العمالء الرئي�سيني لل�شركة (للمزيد من التفا�صيل ،ف�ضال راجع الق�سم
" 13-4العمالء الرئي�سيون") على منتجات ال�شركة �سي�ؤدي �إلى انخفا�ض مبيعات و�أرباح ال�شركة وتذبذب وانخفا�ض �صايف ربح ال�شركة ،مما �سيكون له ت�أثري
�سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ونتائجها املالية وتوقعاتها وو�ضعها املايل و�أ�سعار �أ�سهمها.
2 2 2 -22 -2استراتيجية التوسع والتنفيذ

يعتمد �أداء ال�شركة يف امل�ستقبل على التنفيذ الفعال خلطط �أعمالها وا�سرتاتيجيات منوها التي ت�شمل ت�صنيع منتجات جديدة وتو�سيع قاعدة املنتجات التي
ت�صنعها ال�شركة ببناء وجتهيز وتطوير خطوط االنتاج� .إن �إخفاق ال�شركة يف تنفيذ خطط العمل وا�سرتاتيجيات النمو وبناء خطوط االنتاج الالزمة على النحو
املالئم �أو ان�سحاب �أو �إهمال ال�شركات امل�شرفة �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ،وعملياتها ،وو�ضعها املايل.
�إن قدرة ال�شركة على �إدارة التو�سع يف �أعمالها يف امل�ستقبل تعتمد على قدرتها على موا�صلة تنفيذ وحت�سني نظم املعلومات الت�شغيلية واملالية والإدارية بكفاءة ويف
الوقت املنا�سب وكذلك على قدرتها على زيادة قوتها العاملة وتدريبها وحتفيزها و�إدارتها .كما تعتمد قدرة ال�شركة على التو�سع يف �أعمالها على موافقة اجلهات
التنظيمية على زيادة الطاقة الإنتاجية املرخ�صة لها.
ولي�س هناك �أي �ضمانات ب�أن املوظفني الذين تعينهم ال�شركة �أو النظم والإجراءات وال�ضوابط التي تعتمدها �ستكون كافية لدعم النمو والتو�سع امل�ستقبلي كما ال
توجد �ضمانات �أن ال�شركة �ستتمكن من احل�صول على املوافقات النظامية الالزمة لزيادة الطاقة الإنتاجية املرخ�صة .عالوة على ذلك ،ف�إن �أي �إخفاق لل�شركة
يف �إدارة خططها التو�سعية �سوف ي�ؤدي بدوره �إلى زيادة التكاليف عرب �إعادة تعيني موظفني جدد على كفاءة ودراية و�إعادة تعيني م�ست�شارين جدد و�إعادة �إعداد
الدرا�سات للو�صول �إلى خطط بديلة للتو�سع و�آلية �إدارتها مما ي�ؤدي �إلى انخفا�ض الربحية� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �أي خطط تو�سع يف الأعمال تعتزم ال�شركة
6

تنفيذها يف امل�ستقبل �سوف تخ�ضع للتكاليف املقدرة وجدول التنفيذ الزمني املحدد لها ،وقد حتتاج ال�شركة �إلى متويل �إ�ضايف لإجناز �أي خطط تو�سع .و�إذا مل
تتمكن ال�شركة من تنفيذ خطط التو�سع وفق ًا للجدول الزمني املحدد لها ،ف�سوف ي�ؤدي ذلك �إلى عدم حتقيق الفائدة االقت�صادية املرجوة منها طيلة فرتة الت�أخري،
مما �سي�ؤثر على الو�ضع التناف�سي لل�شركة ،وبالتايل نتائج �أعمالها وربحيتها.
2 2 2 -22 -2المخاطر التشغيلية والتوقف غير المتوقع لألعمال

يت�ألف م�صنع ال�شركة من عدة خطوط �إنتاج والآالت على درجة عالية من التعقيد ل�صناعة الورق .ويف حالة حدوث �أي خلل �أو عطل �أو انقطاع مفاجئ يف عمل هذه
اخلطوط �أو الآالت ،ف�إن من �ش�أن ذلك الت�أثري ب�صورة �سلبية على �إنتاج ال�شركة طيلة مدة اخللل �أو العطل �أو االنقطاع ،وبالتايل الت�أثري �سلب ًا على �أعمال ال�شركة
وتوقعاتها ونتائج عملياتها طيلة فرتة توقف الإنتاج .ويكون هذا الت�أثري جوهر ًيا يف حال طال التعطل لأكرث من خط انتاج يف وقت واحد .كما ترتكز �أعمال ال�شركة
حالي ًا يف امل�صنع الوحيد الذي متلكه وت�شغله ال�شركة .وعليه ،ف�إن �أعمال ونتائج ال�شركة تعتمد ب�شكل كامل على �أعمال امل�صنع وا�ستمراريته ،وبالتايل ف�إذا ما طر�أ
�أي �أمر من �ش�أنه الت�أثري على �أعمال امل�صنع �سلب ًا� ،سواء لأ�سباب فنية (كانقطاع �إمدادات الكهرباء �أو الطاقة �أو املياه) �أو تعر�ضه لأي حادث �أو طارئ ي�ؤثر على
ا�ستمرارية �أعماله �سواء ب�صورة م�ؤقتة او دائمة� ،أو �أي من الكوارث الطبيعية (كال�سيول) ف�إن ذلك �سي�ؤثر ب�شكل جوهري على نتائج ال�شركة الت�شغيلية واملالية.
 2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة بمخزون الشركة

تقوم ال�شركة بتخزين بع�ض من املواد اخلام من غري املخلفات الورقية والالزمة لعمليات ت�صنيع منتجاتها يف م�ستودعاتها اخلا�صة (املواد الكيميائية ،قطع
عموما التعر�ض امل�ستمر
الغيار) ،كما تقوم ال�شركة التابعة (وا�سكو) بتخزين املواد اخلام املجمعة كذلك يف م�ستودعاتها اخلا�صة .لذلك فتواجه هذه املواد اخلام ً
ملخاطر متكررة منها احلريق �أو التعر�ض لتلفيات ففي عام 2011م قامت ال�شركة ب�شطب املخزون بقيمة  2.8مليون نتيجة لإنخفا�ض الوزن للورق امل�سرتجع
الذي مت �شرا�ؤه من املرادم حيث يكون رطب كجزء من عملية الفرز واثناء التخزين يتعر�ض لعملية التبخر وتقل قيمته .كما قامت ال�شركة يف عام 2012م ب�شطب
املخزون بقيمة  5.4مليون نتيجة تغيري ال�شركة للتكنلوجيا امل�ستخدمة يف عملية الت�صنيع مما ادى الى تغيري املواد الكيميائية املوجودة لدى ال�شركة وا�ستبدالها
مبواد اخرى لتتنا�سب مع التكنلوجيا اجلديدة ،باال�ضافة الى �إنخفا�ض الوزن للورق امل�سرتجع الذي مت �شرا�ؤه من املرادم حيث يكون رطب كجزء من عملية الفرز
واثناء التخزين يتعر�ض لعملية التبخر وتقل قيمته .ويف عام 2013م مت �شطب املخزون بقيمة  256الف ريال �سعودي نتيجة انتهاء �صالحية بع�ض املواد الكميائية.
كما مت �شطب املخرون يف الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م بقيمة  830الف ريال �سعودي نتيجة انتهاء �صالحية بع�ض املواد الكميائية� .إال �أنه ويف حال
تغيري �سيا�سة الإنتاج �أو يف حال احلوادث الغري املتوقعة �أو االخفاق يف العناية باملخزون �أو تعر�ض خمزون ال�شركة لأي تلفيات �أو خماطر �أو تكررها �سي�ؤثر ب�شكل
�سلبي وجوهري على قدرة ال�شركة يف احل�صول الفوري على املواد اخلام وبالتايل اال�ستمرار يف انتاج منتجاتها .وبالتايل رفع تكلفة منتجاتها والت�أثري على هوام�ش
�صايف الربح مما �سيكون له ت�أثري �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ونتائجها املالية وتوقعاتها وو�ضعها املايل و�أ�سعار �أ�سهمها.
2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة بطول دورة تحويل النقد

تبيع ال�شركة منتجاتها ب�سعر نهائي ي�شمل كافة التكاليف مبا فيها تكاليف ال�شحن� ،إال �أنه تقوم ال�شركة بالتعامل مع �شركات متعددة لأغرا�ض �شحن املنتجات
النهائية �إلى عمالئها .وتقوم ال�شركة بالدفع مبا�شرة �إلى �شركات ال�شحن خالل فرتة �سماح  90يوم� .إال �أنه جرى عرف ال�شركة مع �شركات ال�شحن هذه على ت�أخر
ال�شركة يف ت�سديد هذه امل�ستحقات لفرتات تتجاوز الفرتة امل�سموح بها� .إن �أي مطالبة من قبل �أي �أو جميع �شركات ال�شحن مل�ستحقاتهم فو ًرا �أو خالل فرتة ال�سماح
التعاقدية �سي�ؤثر على احتياجات ر�أ�س املال العامل لل�شركة وبالتايل �سيكون له الت�أثري اجلوهري على �أعمال ال�شركة.
كما �أن جزء من عمليات جتميع املواد اخلام يتم ب�صورة يومية من املرادم والأ�سواق املزودة لل�شركة التابعة (وا�سكو) وعمالة ال�شركة التابعة (وا�سكو) من االماكن
العامة ،كما يتم دفع ثمن هذه املواد اخلام املجمعة نقدً ا بح�سب طبيعة هذه العمليات خا�صة مع املزودين الذين ال تتعاقد معهم ال�شركة ال �سيما حني ت�شرتي
ال�شركة املواد اخلام بكميات كبرية خالل فرتات انخفا�ض الأ�سعار .الأمر الذي ي�ؤدي �إلى ارتفاع احتياجات ر�أ�س املال العامل لل�شركة  .كما �أن ال�شركة متنح
مقدما للعمالء اجلدد).
يوما لل�سداد (بينما تقوم با�ستالم املبالغ ً
يوما ومتنح العمالء الدوليني بني ً 90-60
مهلة �سداد لعمالئها املحليني ترتاوح بني ً 120-90
�إن زيادة خمزون ال�شركة وطول الفرتة ال�سداد ي�ؤدي لطول دورة حت�صيل النقد مما ي�ؤثر ب�شكل جوهري على ر�أ�س املال العامل .بناء على قلة توفر النقد وعدم
�ضمان ا�ستمراره يف ح�سابات ال�شركة ف�إن ال�شركة حت�صلت على العديد من القرو�ض والت�سهيالت الإئتمانية ق�صرية الأجل من العديد من البنوك وامل�صارف
املحلية ل�ضمان ا�ستمرار توفري ر�أ�س املال العامل والتي يتم مراجعتها ب�صورة �أ�سبوعية كما يتم تغطية حاجات ال�شركة للتمويل ق�صري الأجل � ً
أي�ضا عن طريق
خطابات ال�ضمان� .إن طول دورة حت�صيل النقد وعدم ح�صول ال�شركة على التمويل الالزم لتوفري ر�أ�س املال العامل له �أثر رئي�سي وجوهري على قدرة ال�شركة
على اال�ستمرار يف �أعمالها .لذلك ف�إن �أي ارتفاع يف دورة حت�صيل النقد �أو توفري التمويل الالزم لر�أ�س املال العامل �سيكون له الأثر ال�سلبي واجلوهري على �أعمال
ال�شركة امل�ستقبلية ونتائجها املالية وتوقعاتها وو�ضعها املايل و�أ�سعار �أ�سهمها.
2 2 2 -22 -2الشهادات والتصاريح والعقود

حتمل ال�شركة عدة �شهادات وت�صاريح من عدة جهات رقابية منها الإدارة العامة للدفاع املدين بوزارة الداخلية وم�صلحة الأر�صاد وحماية البيئة وامل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية وبع�ض العقود التي جتدد على فرتات دورية (�شهرية �أو �سنوية) التي تدخل فيها ال�شركة مع عدة �أطراف �أخرى� ،إن بع�ض هذه ال�شهادات
والت�صاريح والعقود قد انتهت خالل فرتة التقدم بطلب االكتتاب ومل جتدد بعد حتى تاريخ هذه الن�شرة .وبالرغم من �أن ال�شركة تعمل على جتديد هذه ال�شهادات
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والت�صاريح والعقود �إال �أن ال�شركة قد تواجه عقبات �أو متطلبات �إ�ضافية متنعها من جتديدها .الأمر الذي �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على نتائج ال�شركة املالية
امل�ستقبلية وتوقعاتها وو�ضعها املايل و�أ�سعار �أ�سهمها.
 2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة بتركيز القطاع و التخصص

ينح�صر ن�شاط ال�شركة يف قطاعني من �صناعة الورق وهما ت�صنيع ورق الكرتون وت�صنيع الورق ال�صناعي� .إن النمو يف الإنتاج ال�صناعي والزراعي ،وزيادة النمو
ال�سكاين و�إنفاق الفرد ،يعترب من العوامل الأ�سا�سية امل�ؤثرة يف هذه ال�صناعة �سواء ب�صورة �سلبية �أو �إيجابية ،وبالتايل �إن �أي تغري يف هذه العوامل �سي�ؤثر على
عمليات ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية وو�ضعها املايل ب�شكل عام .كذلك ف�إن تطور �أمناط و�أ�ساليب التغليف الورقي من قبل امل�صنعني وتطور الوعي ب�أهمية تدوير
الورق تعترب جميعها عوامل �أ�سا�سية م�ؤثرة يف هذه ال�صناعة .وبالتايل ،ف�إن �أي تغري �سلبي هذه العوامل � ً
أي�ضا �سي�ؤثر على عمليات ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية
وو�ضعها املايل ب�شكل عام.
2 2 2 -22 -2المخاطر المرتبطة بالنقل

ال متلك ال�شركة �أ�سطول نقل خا�ص بها لنقل منتجاتها �إلى عمالء ال�شركة� ،إذ تعتمد على مقدمي خدمات نقل خارجيني لنقل منتجاتها لعمالئها� .إن �أي تعطل يف
توفر خدمات النقل هذه �سواء ب�سبب تغيري قوانني و�أنظمة النقل �أو اال�شرتاطات النظامية لنقل منتجات ال�شركة �سوف ي�ؤثر ب�شكل م�ؤقت على قدرة ال�شركة على
توريد منتجاتها لعمالئها والذي ميكن �أن ي�ؤثر �سلبا على نتائجها وعملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية ومركزها املايل.
وتت�ضمن الت�سعرية النهائية ملنتجات ال�شركة تكاليف ال�شحن عدا �أن ال�شركة تقوم بدفع تكاليف ال�شحن للناقلني مبا�شرة؛ �إال �أنه �إذا كان هناك �أي خلل يف عملية
النقل بعد بيع املنتجات �أدى �إلى زيادة يف تكلفة نقل منتجات ال�شركة من قبل ناقلني بدالء ،ف�إن ال�شركة ال تكون قادرة على تعديل �سعر املنتجات و�إ�ضافة هذه
التكلفة يف ت�سعريتها ملنتجاتها وبالتايل انخفا�ض هام�ش الربحية من املنتجات ،الأمر الذي �سيكون له �أثر �سلبي على نتائج عمليات ال�شركة ونتائجها املالية.
2 2 2 -22 -2مخاطر التذبذب في أسعار البيع و صافي الربح في السنوات السابقة

ً
انخفا�ضا يف �صايف الربح نتيجة لعوامل متعددة ومنها املناف�سة يف ال�سوق وارتفاع يف �أ�سعار املواد اخلام وتكلفة ت�صنيع املنتجات
�سجلت ال�شركة يف عام 2012م
وغريها من العوامل .وال حتتفظ ال�شركة حال ًيا ب�أي �سيا�سات حتوط من تذبذب الأ�سعار(للمزيد من التفا�صيل ،ف�ضال راجع الق�سم " 6املعلومات املالية ومناق�شة
وحتليل الإدارة") .وعند تكرر تذبذب �صايف ربح ال�شركة ف�إنه �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على نتائج ال�شركة املالية امل�ستقبلية وتوقعاتها وو�ضعها املايل وعلى
قدرة ال�شركة على توزيع �أرباح مل�ساهميها امل�ستقبليني و�أ�سعار �أ�سهمها.
2 2 2 -22 -2السعودة

يعترب االلتزام مبتطلبات ال�سعودة توجه ًا حكوميا يطلب من ال�شركات العاملة يف اململكة توظيف ن�سبة حمددة من املواطنني ال�سعوديني �ضمن طاقم عمالتها.
ووفق ًا لتعميم وزارة العمل ال�صادر بتاريخ 1423/05/01هـ (املوافق 2002/08/10م) يتعني على ال�شركة احل�صول على �شهادة بذلك من وزارة العمل .وقد تقرر
وزارة العمل فر�ض �سيا�سات �سعودة �أكرث �شدة يف امل�ستقبل .واجلدير بالذكر �أن جمل�س الوزراء قد وافق على فر�ض ر�سوم �سنوية قدرها  2.400ريال �سعودي عن
كل عامل �أجنبي يف حال جتاوز عدد العمالة الأجنبية عدد العمالة ال�سعودية .كما ح�صلت ال�شركة على ال�شهادة رقم  17915588من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية بتاريخ 2015/01/08م والتي تنتهي بتاريخ 2015/07/04م( .للمزيد من التفا�صيل ،ف�ضال راجع الق�سم " 13-5االلتزام بال�سعودة").
�إن �إخفاق ال�شركة يف االلتزام ب�سيا�سات ومعدالت ال�سعودة و�سيا�سات امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية املفرو�ضة عليها �سي�ؤدي �إلى عدم مقدرتها على
ا�ستقطاب املوظفني والعمالة الكافية من غري ال�سعوديني للعمل فيها ويف ال�شركة التابعة (وا�سكو) ،الأمر الذي �سي�ؤثر �سلب ًا على مقدرة ال�شركة على القيام
ب�أعمالها ،وعلى عمليات ال�شركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ،وعلى ربحية ال�شركة وادائها املايل ونتائجها.
2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة بالدعاوي القضائية

�إن من �ش�أن الدعاوى واملطالبات التي تقيمها ال�شركة �أو التي تقام �ضدها الت�أثري �سلب ًا على نتائجها املالية وعملياتها الت�شغيلية �إذا ما متخ�ض عنها نتائج �سلبية
يحكم بها ل�صالح الطرف الآخر ،وال ت�ستطيع ال�شركة التنب�ؤ بنتائج مثل هذه الدعاوى �أو املطالبات.
2 2 2 -22 -2كفاية التأمين

قد يحد عدم قدرة ال�شركة يف احل�صول على الغطاء الت�أميني الكايف من قدرة ال�شركة على ممار�سة عملها بال�شكل املطلوب ،مما �سي�ؤثر على �أعمال ال�شركة .كما
�أنه من املمكن �أن تتعر�ض ال�شركة �أو �أعمالها �أو مرافقها للعديد من احلوادث التي تخرج عن نطاق �سيطرتها والتي ميكن �أن ت�ؤثر على �سري �أعمالها .ومن �ضمن
هذه احلوادث التي ميكن �أن تلحق بها على �سبيل املثال حوادث احلريق والكوارث الطبيعية التي ميكن �أن تتعر�ض لها ال�شركة �أو �أي ًا من مرافقها .حيث �أن ال�شركة
تعتمد ب�شكل كبري على املواد اخلام امل�ستوردة من ال�شركة التابعة (وا�سكو) والتي بدورها عر�ضة للحرائق� .إن وقوع مثل هذه احلوادث ،قد ي�ؤدي �إلى تعليق العمل
بتلك املرافق املت�ضررة لفرتة من الزمن والتي �سوف ت�ؤثر على �إيرادات ال�شركة خالل فرتة تعليق وتوقف العمل فيها ،ف�ض ًال عن النفقات الر�أ�س مالية الطارئة
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وتكاليف الإ�صالح و�إعادة البناء والت�أهيل التي قد تتكبدها ال�شركة لإ�صالح و�إعادة ت�أهيل تلك املرافق املت�ضررة �إلى ما كانت عليها ،وبالتايل ف�إن وقوع مثل هذه
احلوادث من �ش�أنه الت�أثري �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها الت�شغيلية واملالية .كما �أن بع�ض اتفاقيات الت�أمني التي حتتفظ فيها ال�شركة قد انتهت وبع�ضها
تنتهي يف �شهر مار�س 2015م ويتم جتديد هذه االتفاقيات �سنو ًيا .ويف حال مل ت�ستطيع ال�شركة جتديد هذه االتفاقيات بنف�س الأحكام وال�شروط �أو تقوم بتجديدها
ب�شروط تختلف عن ال�شروط احلالية �أو تكون ب�شروط �أقل نفعية لل�شركة .الأمر الذي �سيكون له الأثر ال�سلبي على �أعمال ال�شركة وطاقتها االنتاجية.
وحتتفظ ال�شركة بغطاء ت�أميني ي�شمل انقطاع العمل� ،إال �أنه من املمكن �أن تن�ش�أ حاالت تتجاوز فيها قيمة املطالبة قيمة الت�أمني الذي حتتفظ به ال�شركة �أو �أن يتم
رف�ض مطالبة التعوي�ض املقدمة من قبل ال�شركة ل�شركة الت�أمني ذات العالقة �أو �أن تطول فرتة املطالبة والتعوي�ض( .ملزيد من املعلومات عن التغطية الت�أمينية،
ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي رقم " 7-12الت�أمني" من الق�سم رقم " 12املعلومات القانونية" من هذه الن�شرة) (وملزيد من املعلومات عن �إجراءات الأمن
وال�سالمة يف ال�شركة ،ف�ض ًال مراجعة الق�سم الفرعي رقم " 15-4الأمن وال�سالمة" من الق�سم رقم " 4خلفية عن ال�شركة وطبيعة �أعمالها" من هذه
الن�شرة).
2 2 2 -22 -2عدم إنهاء الربوط الزكوية

مل حت�صل ال�شركة بعد على الربوط الزكوية النهائية لل�شركة وال�شركة التابعة (وا�سكو) منذ عام 2009م حتى عام 2013م حيث �أن �إقرارات هذه الفرتات ال
زالت قيد الدرا�سة لدى م�صلحة الزكاة .وقد قام امل�ساهمون البائعون بالتعهد بالدفع مل�صلحة الزكاة �أو بالدفع لل�شركة مبا�شرة عند طلب �أي منهما �أي مبالغ
زكاة �إ�ضافية قد ت�ستحق على �أي منهم �أو على ال�شركة �أو تتكبدها ال�شركة ب�شكل عام فيما يخ�ص �أي زكاة �إ�ضافية على ال�سنوات التي مل ي�صدر الربط النهائي
لها ،وكل بح�سب ن�سبته يف ملكية ال�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة ،و�إن مت �إ�صدار هذه الربوط النهائية ويف حال عدم وفاء امل�ساهمون البائعون �أو يف حال �إخاللهم
بالتزاماتهم مبوجب التعهد املذكور �ستت�أثر نتائج عمليات ال�شركة وو�ضعها املايل.
قد ال تتمكن ال�شركة م�ستقب ًال من �إنهاء الربط الزكوي ب�سبب عدم دفعها للمبالغ املطلوبة مل�صلحة الزكاة والدخل �أو قيامها بدفع املبالغ املطلوبة واحل�صول على
�شهادات م�ؤقتة فقط دون احل�صول على �شهادات نهائية للزكاة ،مما �سوف ي�ؤدي �إلى قيام م�صلحة الزكاة والدخل بفر�ض مبالغ زكاة �إ�ضافية ،وهذا �سي�ؤثر ب�شكل
�سلبي على ال�شركة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن عدم ح�صول ال�شركة على �شهادات الزكاة النهائية �سي�ؤثر �سل ًبا على �أعمالها حيث �سيحد من قدرتها على حت�صيل
املبالغ امل�ستحقة لها وبالأخ�ص التمويالت من جهات التمويل واملبالغ م�ستحقة ال�سداد من العمالء الذين ي�شرتطون ح�صول ال�شركة على �شهادة الزكاة النهائية
ليقوموا بتوفري الت�سهيالت �أو ت�سديد م�ستحقات ال�شركة ح�سب احلالة� .إن حدوث �أي من هذه العوامل �سي�ؤدي �إلى الت�أثري ب�شكل �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها
وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.
2 2 2 -22 -2الخبرة المتعلقة بإدارة الشركات المساهمة

تدار ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ومن ثم ك�شركة م�ساهمة مقفلة ،لذلك ف�إن موظفو الإدارة العليا لديهم خربة حمدودة يف �إدارة
ال�شركات امل�ساهمة العامة ،ويف كيفية التقيد باللوائح والأنظمة اخلا�صة بال�شركات امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية� ،أو لي�س لديهم خربة على الإطالق
يف هذا اخل�صو�ص .ويتوجب على ال�شركة االلتزام بالقواعد التنظيمية والقواعد املتعلقة بالإف�صاح املفرو�ضة على ال�شركات املدرجة بال�سوق املالية ال�سعودية،
ويف حال عدم التزام ال�شركة بهذه القواعد و�إخاللها مبتطلبات ال�شفافية والإف�صاح ،ف�إن ال�شركة �سوف تتعر�ض خلطر فر�ض غرامات وعقوبات من قبل اجلهات
املخت�صة ،الأمر الذي �سي�ؤثر بدوره �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
2 2 2 -22 -2مخاطر االعتماد على التمويل والتسهيالت اإلئتمانية

تعتمد ال�شركة ب�صورة رئي�سية على التمويل والت�سهيالت الإئتمانية لأعمالها التو�سعية وت�شغيل من�ش�أتها .حيث �أن �إجمايل احلدود الإئتمانية املمنوحة لل�شركة يف
تاريخ � 30سبتمرب 2014م هو  1.555.544.652ريال �سعودي م�ستخدم  789.055.230ريال �سعودي كما يف تاريخ � 30سبتمرب  .2014حيث تبلغ ن�سبة القرو�ض
�إلى حقوق امللكية كما يف تاريخ � 30سبتمرب 2014م �1.4إلى  .1واجلدير بالذكر ان اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل  150مليون ريال �سعودي م�ستحق
دفعه خالل � 12شهر من تاريخ � 30سبتمرب 2014م.
وقد ح�صلت ال�شركة على قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بقيمة  451.100.000ريال �سعودي لتمويل م�شاريع �إن�شاء وتو�سعة امل�صنع .وقد قامت
ال�شركة برهن الأرا�ضي املقام عليها امل�صنع بالإ�ضافة �إلى كامل امل�صنع التابع لها و�آالته ومعداته وو�سائل النقل والأثاث املكتبي وجميع ما يت�صل به �أو يتم
احل�صول عليه الحق ًا من �أجل امل�شروع ل�صالح ال�صندوق ك�ضمان ل�سداد القر�ض املذكور .كما قامت ال�شركة مبنح رهن من الدرجة الثانية (�أي يقع تالي ًا يف
الأولوية للرهن املمنوح ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي) ل�صالح البنك العربي الوطني ك�ضمان ل�سداد املبالغ املمنوحة لل�شركة مبوجب الت�سهيالت املقدمة
والتي تبلغ  400.625.000ريال �سعودي (ملزيد من املعلومات يف هذا اخل�صو�ص ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم " 12املعلومات القانونية" من هذه الن�شرة) .و�إذا
ما �أخلت ال�شركة يف امل�ستقبل ب�أي من التعهدات اخلا�صة بالدين املرتتب ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مبوجب االتفاقيات املربمة معهما �أو ب�أي
من التعهدات التي ت�ضمنتها ،فقد يطلب �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي �أو البنك العربي الوطني من ال�شركة �سداد الدين على الفور و يبا�شر ب�إجراءات
التنفيذ الق�ضائي على الأرا�ضي وغريها من الأ�صول املرهونة ل�صاحلهما وبيعها وحت�صيل قيمة القرو�ض من متح�صالت البيع .كما �أنه �إذا ما �أخلت ال�شركة ب�أي
من تعهداتها مع �أي من البنوك الأخرى �أو �إذا ما قررت البنوك الأخرى عدم جتديد خطابات ال�ضمان؛ ف�إن ذلك �سي�ؤثر على توفر ال�سيولة الالزمة لأعمال ال�شركة
وخطط تطوير خطوط الإنتاج وخططها التو�سعية مما �سوف ينعك�س �سل ًبا على �أرباحها احلالية واملتوقعة.
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وقد ح�صلت ال�شركة على �شروط وميزات تف�ضيلية ب�ش�أن الت�سهيالت املمنوحة لها بف�ضل عالقات امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف ال�شركة مع �أغلب البنوك العاملة يف
اململكة العربية ال�سعودية .وال ت�ضمن ال�شركة ا�ستمرار هذه ال�شروط وامليزات التف�ضيلية يف حال طرح �أ�سهم ال�شركة �أو تغري عالقة ه�ؤالء امل�ؤ�س�سني مع هذه البنوك
مما �سوف ي�ؤثر على تكلفة ال�سيولة وبالتايل تكلفة االنتاج مما له الأثر ال�سلبي على �أرباح ال�شركة يف حال ارتفاع هذه التكلفة .عدا ذلك ف�إن �أي �إخالل من قبل
ال�شركة التابعة (وا�سكو) لأي من �أحكام و�شروط اتفاقية الت�سهيالت مع بنك اجلزيرة فيعد ذلك �إخال ًال مبوجب �أحكام تلك االتفاقية بجميع اتفاقيات التمويل
الأخرى الأمر الذي له الأثر ال�سلبي يف حال مطالبة ال�شركة بالت�سديد الفوري جلميع امل�ستحقات عليها.
كما تت�ضمن عقود التمويل التي �أبرمتها ال�شركة مع اجلهات والبنوك املمولة لها عدة �ضمانات وتعهدات من ال�شركة ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر �ضرورة
ت�سديد مبالغ تلك القرو�ض والت�سهيالت وفق جدول زمني معني .ومن املمكن �أن ال تتمكن ال�شركة من الوفاء بالتزامات ال�سداد املرتتبة عليها مبوجب هذه
االتفاقيات �إذا حدث عجز يف �إيراداتها لأي �سبب من الأ�سباب ،ف�إذا ما �أخلت ال�شركة يف امل�ستقبل ب�أي من االلتزامات �أو التعهدات اخلا�صة بالديون املرتتبة
عليها ،فقد تطلب البنوك من ال�شركة �سداد الدين على الفور وحت�صيل ال�ضمانات املقدمة من ال�شركة .ويف هذه احلالة ،ال يوجد �ضمان ب�أن ال�شركة �ستتمكن من
احل�صول على م�صادر متويل بديلة كافية للوفاء ب�سداد تلك الديون .و�سوف يكون لأي من هذه العوامل ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة و�ضعها املايل.
(ملزيد من املعلومات ،ف�ضال راجع الق�سم الفرعي رقم " 3-6-12الت�سهيالت الإئتمانية والقرو�ض" من الق�سم رقم " 12املعلومات القانونية" من هذه
الن�شرة).
2 2 2 -22 -2توفر التمويل اإلضافي مستقبال

تعتمد احتياجات ال�شركة التمويلية على ر�أ�س مالها وعلى و�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية والتمويل التي حت�صل عليه من اجلهات والبنوك املمولة
لها ،وال ت�ضمن ال�شركة احل�صول على التمويل الالزم يف الوقت املنا�سب ب�شروط مقبولة �إن دعت حاجة ال�شركة لذلك مما قد �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على تنفيذ �أعمال
ال�شركة.
ويف حال حاجة ال�شركة �إلى متويل �إ�ضايف يف امل�ستقبل ف�إن �أي ت�أخري �أو �إخفاق يف ت�أمني هذا التمويل عند احلاجة� ،أو توفر التمويل ولكن ب�شروط غري منا�سبة
لأو�ضاع ال�شركة� ،سوف ي�ؤثر �سلب ًا على تنفيذ �أعمال ال�شركة.
2 2 2 -22 -2أخطار تذبذب نسب الفائدة وأسعار صرف العمالت وتكاليف التمويل

تتمثل خماطر �أ�سعار �صرف العمالت على ال�شركة عندما تربطها عالقات جتارية مع �أطراف دولية تتطلب منها التعامل معهم بعملتهم عند �شراء الآالت واملعدات
واملواد منهم �أو عند بيع منتجاتها يف الأ�سواق اخلارجية .وحيث ان عمليات ال�شركة تتم بالريال ال�سعودي وعمالت �أخرى ،لذلك ف�إن ال�شركة معر�ضة ملخاطر
�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أن �أية تذبذبات كبرية غري متوقعة يف �أ�سعار ال�صرف �سوف ت�ؤثر �سلب ًا على الأداء املايل لل�شركة.
كما �أن ال�شركة لديها عدة ت�سهيالت مبعدل فائدة متغري� .إن ارتفاع معدالت الأرباح �سواء الثابتة �أو املتغرية (�أي الأرباح التي تتخذ من �سعر االقرتا�ض فيما بني
البنوك ال�سعودية �أ�سا�س ًا الحت�سابه �أو ما يعرف بـ "�سايبور" ( ))SIBORوالتي ت�ستحق للجهات املمولة لل�شركة �سوف ت�ؤدي �إلى زيادة تكلفة التمويل الذي حتتاجه
ال�شركة يف متويل �أعمالها ،مما �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على معدالت ربحيتها ونتائجها املالية.
2 2 2 -22 -2المسؤولية البيئية

تنطوي �أعمال ال�شركة وال�شركة التابعة (وا�سكو) على بع�ض املخاطر التي من �ش�أنها �أن تعر�ضها مل�س�ؤولية قانونية مبوجب الأنظمة البيئية .فا�شرتاطات الرئا�سة
العامة للأر�صاد وحماية البيئة تتطلب من ال�شركة احلفاظ على ال�سالمة البيئية للهواء واملاء وعدم الإزعاج للمنطقة املحيطة� .إن �أي خمالفة بهذه املتطلبات
�سيعر�ض ال�شركة لعقوبات وتكاليف �إزالة هذه املخالفات حيث �أن هذه الأ�ضرار ال تدخل �ضمن نطاق الت�أمني .مما �سيكون له ت�أثري �سلبي وجوهري على �أعمال
ال�شركة امل�ستقبلية ونتائجها املالية وتوقعاتها وو�ضعها املايل و�أ�سعار �أ�سهمها.
2 2 2 -22 -2المخاطر اإلئتمانية

�إن خماطر االئتمان هي خماطر تكبد خ�سارة مالية ب�سبب عدم قدرة عمالء ال�شركة على الوفاء بالتزاماتهم .وتتعلق املخاطر الإئتمانية لل�شركة �أ�سا�س ًا بالذمم
املدينة .ويف عام 2012م قامت ال�شركة باعتبار مبالغ اجمالية قدرها  3مليون ريال �سعودي على انها ديون م�شكوك يف حت�صيلها والتي متثل  %1.66من اجمايل
الذمم املدينة و  %0.35من �إجمايل املبيعات .وميكن لعدد من العمالء ال�شركة مواجهة �أداء مايل متدين ،وال تتمكن ال�شركة من حتليل املخاطر الإئتمانية لهذه
الأطراف .و�سوف يكون لأي انخفا�ض يف النوعية الإئتمانية العامة للعمالء �أن ي�ؤثر ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية و نتائجها
و�أو�ضاعها املالية.
2 2 2 -22 -2ضمانات المساهمين المؤسسين

حيث �أن ال�شركة ترتبط باتفاقيات مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وعدة بنوك وم�صارف ،لقد قامت ال�شركة مبخاطبة البنوك التي ترتبط باتفاقيات
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ت�سهيالت معها للموافقة على طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام و�إلغاء الكفاالت املقدمة من قبل امل�ساهمني يف ال�شركة ك�ضمان ل�سداد قيمة الت�سهيالت امل�ستحقة
لهم ،وذلك اعتبارا من تاريخ �إكمال االكتتاب و�إدراج �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) .وقد �أجابت جميع اجلهات املمولة لل�شركة بعدم ممانعتها
على حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة عامة وطرح �أ�سهمها لالكتتاب العام وفق ا�شرتاطات معينة لبع�ض اجلهات املمولة كما مت تف�صيله يف هذه الن�شرة (با�ستثناء
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وجمموعة �سامبا املالية)� .أما بخ�صو�ص �إلغاء الكفاالت وال�ضمانات املقدمة من قبل امل�ساهمني احلاليني يف ال�شركة فقد
قرر كل من ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ال�صناعية وجمموعة �سامبا املالية النظر يف �أمر �إلغائها بعد طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام .ف�ض ًال راجع الق�سم رقم
" 12املعلومات القانونية" من هذه الن�شرة) .ومن املمكن �أن تطلب هذه البنوك �ضمانات �إ�ضافية جديدة مقابل �إلغاء كفاالت امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني وال تتمكن
ال�شركة من تقدميها ،الأمر الذي �سوف ي�ؤثر على زيادة تكلفة التمويل الذي حتتاجه ال�شركة .وبالتايل على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائجها املالية.
2 2 2 -22 -2الملكية الفكرية

�إن اال�سم والعالمات التجارية امل�سجلة ب�إ�سم ال�شركة وال�شركة التابعة (وا�سكو) تدعم �أعمالهما وت�ساعد يف متيزهما يف ال�سوق ب�صورة وا�ضحة للعمالء واملوردين
على حد �سواء .وقد قامت ال�شركة وال�شركة التابعة (وا�سكو) بت�سجيل عالمتيهما التجاريتني "ميبكو" و"وا�سكو" كعالمتني جتاريتني م�سجلتني لدى وزارة
التجارة وال�صناعة بتاريخ 1429/07/12هـ ورقم  ،31/1000و1433/03/29هـ ورقم  .28/1330ويعتمد و�ضع ال�شركة وال�شركة التابعة (وا�سكو) التناف�سي
على عدة عوامل منها القدرة على اال�ستمرار يف ا�ستخدام هاتني العالمتني التجاريتني لتقدمي خدماتهما يف القطاع الذي تعمالن فيه ،وحماية حقوقهما املرتبطة
بهما من �أي ا�ستخدام غري م�شروع (ملزيد من املعلومات ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم " 12املعلومات القانونية" من هذه الن�شرة) .ويف حالة عدم متكن ال�شركة
وال�شركة التابعة (وا�سكو) من حماية هاتني العالمتني التجاريتني ،لأي �سبب من الأ�سباب ،ف�إن ذلك �سيكون له ت�أثري �سلبي على عمليات ال�شركة ونتائجها املالية.
2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة باألنظمة واللوائح والتصاريح والتراخيص

تخ�ضع ال�شركة و�أعمالها يف جمال �صناعة و�إنتاج الورق و�أعمال ال�شركة التابعة (وا�سكو) يف جمال جتميع وتدوير النفايات لإ�شراف ورقابة عدة جهات حكومية
هي :وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،والغرفة التجارية ال�صناعية ،ووزارة التجارة وال�صناعة ،وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج ،والرئا�سة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة والإدارة العامة للدفاع املدين وت�سعى تلك اجلهات دائم ًا �إلى تطبيق الأنظمة واللوائح ومراجعتها ب�صورة م�ستمرة .ويف حالة �إدخال تعديالت
على الأنظمة �أو اللوائح احلالية �أو �صدور �أنظمة �أو لوائح جديدة تتعلق ب�صناعة و�إنتاج الورق �أو بتجميع وتدوير املخلفات فقد ت�ضطر ال�شركة �أو ال�شركة التابعة
(وا�سكو) يف �سبيل االلتزام بها �إلى �إجراء تعديالت على عملياتها �أو �أ�ساليب ت�سويق وبيع منتجاتها �أو �إدخال تعديالت على منتجاتها �أو خطوط �إنتاجها مبا ين�سجم
مع املتطلبات التي تفر�ضها هذه الأنظمة ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إلى حتملها لنفقات مالية �إ�ضافية غري متوقعة تبع ًا لذلك �أو الت�أثري على عملياتها ب�شكل جوهري.
كما تتطلب الأنظمة والتعليمات املطبقة يف اململكة �أن تقوم ال�شركة وال�شركة التابعة (وا�سكو) باحل�صول على عدة ت�صاريح وتراخي�ص متعلقة مبزاولة �أعمالهما
والت�أكد من ا�ستمرار �صالحية تلك الت�صاريح والرتاخي�ص وااللتزام ب�شروطها .ويف حال عدم متكن ال�شركة �أو ال�شركة التابعة (وا�سكو) من احل�صول على مثل
هذه الرتاخي�ص �أو جتديدها �أو زيادة كميات الإنتاج املرخ�صة لأي �سبب من الأ�سباب ،ف�إن ذلك �سوف يعر�ضهما �إلى خمالفات �أو غرامات �أو عقوبات قد تفر�ضها
اجلهات الرقابية عليهما والتي �ست�ؤثر �سلب ًا على عملياتهما بحيث حتد من منو �إيراداتهما �أو تعليق عملهما �أو ترخي�صهما و�سوف ي�ؤثر ذلك على مقدرة ال�شركة �أو
ال�شركة التابعة (وا�سكو) على مزاولة �أعمالها وبالتايل الت�أثري �سلب ًا على نتائجها املالية وربحيتها.
 2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار

قامت ال�شركة التابعة (وا�سكو) بالدخول يف العديد من عقود الإيجار ملواقع جتميع وفرز املواد اخلام يف عدة مدن يف اململكة العربية ال�سعودية .وجتدر الإ�شارة
�إلى �أن بع�ض هذه العقود منتهية وحتت �إجراء التجديد� .إن عدم جتديد �أي من هذه العقود �سي�ؤثر على قدرة ال�شركة التابعة (وا�سكو) على اال�ستمرار يف �أعمالها
من جتميع وفرز املواد اخلام على النحو املالئم بالتايل توفري املواد اخلام لل�شركة ال�ستعمالها يف انتاجها .الأمر الذي له الأثر على تكلفة االنتاج لل�شركة يف حال
ح�صول �أي تعرث يف عملية توفر املواد اخلام نتيجة عدم قدرة ال�شركة التابعة (وا�سكو) من جتديد عقود االيجار وتخزين املواد اخلام يف كل مدينة مما �سريفع
تكلفة انتاج ال�شركة وتخفي�ض �أرباحها.
2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة بالملكية النفعية لشركات خارج المملكة

حتوز ال�شركة التابعة (وا�سكو) امللكية النفعية يف معمل جتميع وكب�س املخلفات الورقية يف اجلمهورية اليمنية و�شركة امل�صنع ال�سعودي لكب�س املخلفات الورقية يف
جمهورية ال�سودان مبوجب �إتفاقيات �إدارة وت�شغيل تن�ص على �أن تتولى ال�شركة التابعة (وا�سكو) كافة الأمور الإدارية واملالية والق�ضائية وتوكيل املحاميني وال�شراء
والبيع والت�أجري والتعاقد و�أن تكون جميع املوجودات واملطلوبات و�أعمال الت�شغيل من حق ال�شركة التابعة (وا�سكو) ب�صفتها املالك النفعي  .ونظر ًا لعوائق تنظيمية
يف قوانني اجلمهورية اليمنية وجمهورية ال�سودان فقد مت ت�سجيل امللكية القانونية لل�شركات املذكورة ب�أ�سماء �أ�شخا�ص يحملون جن�سيات تلك البلدان مع احتفاظ
ال�شركة التابعة (وا�سكو) باملنفعة االقت�صادية عرب اتفاقيات �إدارة وت�شغيل لتلك ال�شركات .وال ت�ستطيع ال�شركة التابعة (وا�سكو) �أن متار�س حقوق امللكية على تلك
ال�شركات ب�شكل مبا�شر ،ويف حالة عدم ا�ستجابة الأ�شخا�ص امل�سجلة ال�شركات ب�أ�سمائهم لتعليمات ال�شركة التابعة (وا�سكو) ف�سيكون عليها اللجوء للق�ضاء الوطني
يف تلك الدول وفق بنود االتفاقيات والقوانني الوطنية لتلك الدول.
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2 22 -2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
2 22 -22 -2البيئة التنظيمية

تخ�ضع �أعمال ال�شركة للأنظمة ال�سارية يف اململكة ،علما ب�أن البيئة النظامية التي تعمل فيها ال�شركة تتعر�ض للتغيري� .إن التغيريات التنظيمية الناجتة عن العوامل
ال�سيا�سية واالقت�صادية والتقنية والعوامل البيئية ميكن �أن ت�ؤثر على عمليات ال�شركة و�أن حتد من تطور ال�شركة �أو �أعمالها .و�إذا فر�ضت الأنظمة �أو اللوائح
اجلديدة متطلبات جديدة من ال�صعب �أو املكلف االلتزام بها ،و�إذا ا�ضطرت ال�شركة �أو ال�شركة التابعة (وا�سكو) �إلى تعديل منتجاتها �أو عملياتها لاللتزام بهذه
الأنظمة ،فمن املحتمل �أن ينتج عن ذلك زيادة يف تكلفة املنتجات ،و�أن ي�ؤثر ذلك ب�شكل �سلبي على �أرباح ال�شركة وعلى تدفقها النقدي و�أعمال ال�شركة وتوقعاتها
ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وعلى �أ�سعار �أ�سهمها.
2 22 -22 -2المخاطر السياسية واألمنية في المنطقة

متلك ال�شركة ب�صورة غري مبا�شرة مراكز جتميع يف كل من اليمن وال�سودان .ودون �أي خمالفات للأنظمة املحلية ونظر ًا لعوائق تنظيمية يف تلك الدول ت�ؤدي لت�أخري
ت�سجيل و�إدارة اال�ستثمارات غري املحلية فقد مت ت�سجيل امللكية القانونية لل�شركات املذكورة ب�أ�سماء �أ�شخا�ص يحملون جن�سيات تلك البلدان مع احتفاظ ال�شركة
التابعة (وا�سكو) باملنفعة االقت�صادية عرب اتفاقيات �إدارة وت�شغيل لتلك ال�شركات .على امل�ستثمرين املحتملني �أن ي�أخذوا بعني االعتبار املخاطر ال�سيا�سية والأمنية
يف منطقة ال�شرق الأو�سط .فالعديد من دول ال�شرق الأو�سط التي تورد ال�شركة و�شركتها التابعة (وا�سكو) املواد اخلام حالي ًا �أو التي قد تورد �إليها منتجاتها يف
امل�ستقبل تعاين من عدم ا�ستقرار �سيا�سي �أو �أمني يف الوقت احلا�ضر وتواجه ا�ضطرابات وتظاهرات �شعبية وي�أتي من �ضمن هذه الدول ال�سودان واليمن .وال يوجد
�ضمانات ب�أن الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية يف تلك البلدان �أو �أي بلدان �أخرى لن يكون لها ت�أثري �سلبي على الأ�سواق املالية يف اململكة عموما ،وعلى �أعمال
ال�شركة ،ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل و�أ�سعار �أ�سهمها
2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بأسعار المنتجات

يتوقف الأداء امل�ستقبلي لل�شركة على قدرتها على اكت�ساب ح�صة �سوقية ،واحلفاظ على ح�صتها يف ال�سوق ،وزيادة تلك احل�صة من خالل التو�سع يف االنتاج
والت�سويق� .إن انخفا�ض الطلب على منتجات ال�شركة لأي �سبب من الأ�سباب من �ش�أنه �أن ي�ؤثر �سلبا على نتائج عمليات ال�شركة .كذلك يتوقف الأداء امل�ستقبلي
لل�شركة على مقدرتها على املحافظة على ربحيتها من خالل املحافظة على �أ�سعار منا�سبة ملنتجاتها والقدرة على حتويل �أي زيادة يف تكاليف الإنتاج �إلى عمالئها
من خالل رفع �أ�سعار املنتجات؛ وهو �أمر خارج عن �سيطرة ال�شركة لأن ال�سعر النهائي الذي ميكن �أن حت�صل عليه ال�شركة ملنتجاتها يعتمد على العر�ض والطلب
يف ال�سوق املحلي.
2 22 -22 -2البيئة التنافسية

تعمل ال�شركة يف بيئة تناف�سية وتواجه مناف�سة قوية وال يوجد �ضمان با�ستمرار قدرة ال�شركة على املناف�سة ب�شكل فعال مع ال�شركات الأخرى يف ال�سوق .بالإ�ضافة
�إلى ذلك ،ت�ؤثر �سيا�سات ت�سعري مناف�سي ال�شركة على الأداء املايل لل�شركة .وعالوة على ذلك ،ف�إن الزيادة يف العر�ض على املنتجات التي ت�صنعها ال�شركة باملقارنة
مع الطلب عليها �سي�ؤدي �إلى ال�ضغط �سلب ًا على �أ�سعارها ،وبالتايل الت�أثري �سلب ًا على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل ب�شكل عام.
تعتمد قدرة ال�شركة التناف�سية على متييز منتجاتها عن املنتجات الأخرى املعرو�ضة يف ال�سوق ،وذلك من خالل توفري منتجات عالية اجلودة وب�أ�سعار معقولة.
ويف حال قام املناف�سني احلاليني �أو املحتملني بتقدمي منتجات ذات جودة �أعلى �أو ذات �أ�سعار تناف�سية �أف�ضل من تلك التي تقدمها ال�شركة فال ت�ضمن ال�شركة
مواكبتها وتكيفها ب�شكل �سريع مع اجتاهات ال�صناعة املتطورة �أو متطلبات ال�سوق املتغرية مما �سوف يكون له الأثر ال�سلبي على نتائج ال�شركة املالية وربحيتها.

2 22 -2المخاطر المتعلقة باألسهم
2 22 -22 -2عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة واحتمال تذبذب سعر السهم

ال يوجد حاليا و مل ي�سبق وجود �سوق لأ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ،وال يوجد �أي ت�أكيد ب�أنه �سيكون هناك �سوق فعال وم�ستمر للتداول يف �أ�سهم ال�شركة
بعد انتهاء االكتتاب .ويف حالة غياب �سوق ن�شط لتداول �أ�سهم ال�شركة ف�سوف تت�أثر �سيولة و�سعر تداول �أ�سهم ال�شركة �سلب ًا.
لقد مت حتديد �سعر الطرح بناء على عدة عوامل كو�ضع ال�شركة وتطلعاتها امل�ستقبلية وال�سوق الذي تتناف�س فيه وتقييم نتائج ال�شركة الإدارية والت�شغيلية واملالية.
وميكن �أن ت�ؤدي عوامل مثل اختالف النتائج املالية والظروف العامة والو�ضع االقت�صادي العام والبيئة التنظيمية التي تعمل فيها ال�شركة وعوامل اخرى خارجة
عن نطاق �سيطرة ال�شركة �إلى حدوث تفاوت كبري يف �سيولة تداول �سهم ال�شركة و�سعره.
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2 22 -22 -2توزيع األرباح

يعتمد توزيع الأرباح على عدة عوامل منها قدرة ال�شركة على حتقيق الأرباح ومركزها املايل ومتطلبات االحتياطات القانونية ،وحدود االئتمان املتوفرة ،والأو�ضاع
االقت�صادية العامة ،وعوامل �أخرى تخ�ضع لتو�صية جمل�س الإدارة يف �إعالن توزيع الأرباح ح�سبما يراه منا�سب ًا .وال ت�ؤكد ال�شركة على توفر تلك العوامل التي ت�ساعد
على قيامها بتوزيع �أرباح على م�ساهميها .ويف هذا اخل�صو�ص ،تن�ص اتفاقية القر�ض املربمة فيما بني ال�شركة و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بتاريخ
1431/02/03هـ (املوافق 2009/12/20م) ،واملعدلة عدة مرات ،على �أال تزيد الأرباح املخ�ص�صة للتوزيع/امل�سحوبات عن  %25من ر�أ�س املال املدفوع �أو جمموع
�أق�ساط قر�ض ال�صندوق امل�ستحقة يف �سنة التوزيع� ،أيهما �أقل( .ملزيد من املعلومات ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم " 12املعلومات القانونية" من هذه الن�شرة).
2 22 -22 -2مخاطر السيطرة المؤثرة والفعلية من قبل المساهمين الحاليين.

بعد االنتهاء من االكتتاب �سيمتلك امل�ساهمني احلاليني ( )%70من ر�أ�س مال ال�شركة .وعليه �سيكون ب�إمكانهم جمتمعني ال�سيطرة على الأمور التي تتطلب موافقة
امل�ساهمني مبا يف ذلك عمليات الدمج واال�ستحواذ وبيع الأ�صول وانتخاب جمل�س الإدارة وزيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س املال و�إ�صدار �أو عدم �إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية �أو
�إحداث �أي تغيري يف ال�شركة .وبناء على ذلك ،ف�سيكون مبقدورهم جمتمعني الت�أثري يف جميع الأمور التي حتتاج �إلى موافقة امل�ساهمني ،وقد يقوم امل�ساهمني
احلاليني باعتبارهم الأغلبية يف اجلمعية العمومية بالت�أثري على قرارات ال�شركة ب�شكل ال يتفق مع رغبة امل�ساهمني الآخرين.
2 22 -22 -2بيع األسهم وطرح أسهم لالكتتاب مستقبال

�إن بيع كمية كبرية من الأ�سهم يف ال�سوق عقب انتهاء االكتتاب �أو االعتقاد باحتمال حدوث ذلك ،ميكن �أن ي�ؤثر ب�صورة �سلبية على �سعر الأ�سهم يف ال�سوق .ويحظر
على الأ�شخا�ص الذين تظهر ن�شرة الإ�صدار ملكيتهم يف ال�شركة الت�صرف يف �أ�سهمهم ملدة (� )١٢أثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ بدء تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق
("فرتة احلظر") كما هو مو�ضح يف ال�صفحة ( )2وال�صفحة ( ،)192وال يجوز لهم الت�صرف يف �أ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة �إال بعد احل�صول على موافقة
الهيئة امل�سبقة .ورغم �أن ال�شركة ال تعتزم حاليا �إ�صدار �أ�سهم جديدة بعد انتهاء االكتتاب مبا�شرة� ،إال �أن �أي تغيري يف هذه ال�سيا�سة يف امل�ستقبل وقيام ال�شركة
ب�إ�صدارات جديدة هامة �أو قيام امل�ساهمني احلاليني ببيع كميات كبرية من الأ�سهم بعد فرتة احلظر هذه �إلى ت�أثري �سلبي على �سعر ال�سهم يف ال�سوق.
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3.3نظرة عامة عن السوق والقطاع
عينت �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق �شركة براي�س وترهاو�س كوبرز ( )PwCلإجراء درا�سة ل�سوق الورق والورق املقوى على ال�صعيد العاملي ب�شكل
عام ،ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ب�شكل خا�ص .ومت احل�صول على جميع املعلومات من تقرير ال�سوق املعد من قبل براي�س وترهاو�س كوبرز.
�شركة براي�س وترهاو�س كوبرز هي �شركة ا�ست�شارات حما�سبية و�سوقية وترتكز �أعمال ال�شركة على �إعداد تقارير القوائم املالية لل�شركات و�إعداد درا�سات اجلدوى
والتقارير ال�سوقية يف خمتلف القطاعات .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �شركة براي�س وترهاو�س كوبرز �شركة ا�ست�شارية م�ستقلة تعمل يف جمال اال�ست�شارات املهنية
و�إعداد البحوث وت�صميم وتنفيذ امل�سوحات امليدانية و�إجراء درا�سات اجلدوى االقت�صادية .وقد مت ت�أ�سي�سها يف عام 1998م من خالل اندماج �شركتي كوبرز اند
ليرباند و�شركة براي�س وترهاو�س كوبرز ومركزها الرئي�سي يف لندن ،اململكة املتحدة ولها مكاتب يف �أغلب دول العامل .وت�ستخدم براي�س وترهاو�س كوبرز فريق ًا
من اال�ست�شاريني املتخ�ص�صني يف جمال و�ضع وتنفيذ اال�سرتاتيجيات و�إدارة الأداء وحت�سني الربحية امل�ستدامة .وما مل ين�ص على خالف ذلك ،فقد مت احل�صول
على املعلومات املتعلقة ب�صناعة الورق والورق املقوى من تقرير �أعدته �شركة براي�س وترهاو�س كوبرز .وقد �أعطت �شركة براي�س وترهاو�س كوبرز موافقتها اخلطية
على ا�ستخدام التقرير بال�شكل وال�سياق الواردين يف هذه الن�شرة ومل يتم �سحب هذه املوافقة حتى تاريخ هذه الن�شرة .ولي�س ل�شركة براي�س ووتر هاو�س كوبرز �أو
موظفيها �أو �أي من �أقربائهم �أو �شركاتها التابعة �أي م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة و�شركاتها التابعة.

3 33 -3نظره عامة على االقتصاد في الشرق األوسط وشمال افريقيا
3 33 -33 -3المؤشرات االقتصادية الرئيسية في الشرق األوسط وشمال افريقيا

تعترب الزيادة ال�سكانية �أمر حمفز لزيادة االنفاق وتعظيم �إجمايل الناجت املحلي للدول وذلك من خالل النمو يف الإنفاق على ال�سلع اال�ستهالكية وال�صناعية والبنية
التحتية وقطاع البناء والت�شييد واالزدهار العمراين .ويو�ضح اجلدول التايل عدد �سكان الأ�سواق الرئي�سية التي تعمل بها ال�شركة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
افريقيا.
جدول � :8سكان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا (مليون ن�سمة)
2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

ن�سبة النمو ال�سنوي املركب

الدولة
م�صر

77

78

79

81

82

%1.6

ال�سودان

35

36

36

37

38

%2.1

ال�سعودية

27

27

28

28

29

%1.8

اليمن

22

23

23

24

24

%2.2

االمارات

8

8

9

9

9

%3.0

االردن

6

6

7

7

7

%3.9

املجموع

175

178

182

186

189

%1.9
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جدول � :9إجمايل الناجت املحلي منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا (مليار دوالر)
الدولة

ن�سبة النمو ال�سنوي املركب

2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

ال�سعودية

437

527

670

734

745

%14.3

االمارات

254

286

347

372

402

%12.2

م�صر

188

214

231

261

255

%7.9

ال�سودان

60

69

55

52

60

%0.0

املجموع

939

1.096

1.303

1.419

1.462

%11.7
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حققت اململكة واالمارات معدالت منو �سنوي مركب بلغت  %14.3و %12.2على التوايل .ا�ستمر االقت�صاد ال�سعودي يف منوه املتوا�صل خالل 2012م معزز ًا من
احلكومة التي ت�سعى �إلى �إجراء ا�صالحات هيكلية وتنظيمية يف املنظومة االقت�صادية ،مما �ساهم يف �إن�شاء قاعدة اقت�صادية متنوعة ،وازدياد م�ساهمة القطاعات
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الغري نفطية ،وتهيئة املناخ اال�ستثماري املالئم واجلاذب ال�ستثمارات القطاعني اخلا�ص والأجنبي ،وزيادة فر�ص العمل للمواطنني واخلف�ض من م�ستوى البطالة،
وتخفي�ض معدالت الت�ضخم.
جدول :10امل�ؤ�شرات االقت�صادية الرئي�سية للمملكة
2009م

امل�ؤ�شرات الرئي�سية

2011م

2010م

2013م

2012م

تقديرات عدد ال�سكان(باملليون ن�سمة)

26.7

27.6

28.4

29.2

29.9

الناجت املحلي احلقيقي (مليار ريال �سعودي)

993.3

1.067.1

1.158.5

1.217.9

1.274.3

الت�ضخم ()%

%4.1

%3.8

%3.7

%2.9

3.5%

احل�ساب اجلاري (مليار ريال �سعودي)

78.6

250.3

594.5

617.9

486.7

ن�سبة فائ�ض احل�ساب اجلاري للناجت املحلي الإجمايل

%4.9

%12.7

%23.7

%23.2

17.8

الإيرادات العامة الفعلية ( مليار ريال �سعودي)

509.8

741.6

1.117.8

1.247.4

1.156.4
()976

امل�صروفات العامة الفعلية (مليار ريال �سعودي)

()596.4

()653.9

()826.7

()873.3

فائ�ض /عجز امليزانية العامة للناجت املحلي الإجمايل (مليار ريال �سعودي)

()86.6

87.7

291.1

374.1

180.4

ن�سبة الدين العام �إلى الناجت املحلي الإجمايل ()%

%14

%8.5

%5.4

%3.7

2.7%

امل�صدر :م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات

3 33 -3صناعة الورق والورق المقوى
يبلغ حجم �صناعة الورق والورق املقوى العاملي ما يقارب  420مليون طن وتتكون �صناعة الورق ب�شكل عام من �أربعة قطاعات مو�ضحة بال�شكل التايل:
ر�سم تو�ضيحي � :2صناعة الورق والورق املقوى

iƒ≤ŸG ¥QƒdGh ¥QƒdG
»YÉæ°üdG ¥QƒdG

∞«∏¨àdG ¥Qh

áaÉ¶ædG ¥Qh

º°SôdG ¥Qh

á«YÉæ°üdG ¢VGôZC’G

≈dhC’G ∞«∏¨àdG

á«dõæŸG äÉeõ∏à°ùŸG

∞ë°üdG

¢ùÑ÷G ìGƒdCG

…ƒ£ŸG ¥QƒdG

¬LƒdG πjOÉæe

∞ë°üdG ¥Qh

Ö«HÉfC’G ¿ƒJôc ¥Qh

ájòZC’G äÉjhÉM

ΩÉª◊G ¥Qh

äGô°ûædG

ÉµjÉeQƒØ∏d Üô°ûàdG ‹ÉY ¥Qh

(¿ƒJôµdG ¥Qh) …ƒfÉãdG ∞«∏¨àdG

á«ë°üdG äÉeõ∏à°ùŸG

áYÉÑ£dGh áHÉàµdG

ø£ÑŸG ¿ƒJôc ¥Qh

∫ÉØWC’G •ƒa

∞∏¨ŸG ¥QƒdG

êô©àŸG ¿ƒJôc ¥Qh

á«ë°üdG •ƒØdG

∫ƒ≤°üe Ò¨dG ¥QƒdG

±G »°S ¢SG ¥Qh
âaGôµdG ¥Qh
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وتتعدد ا�ستخدامات �صناعة الورق والورق املقوى الى عدة جماالت وهي كالتايل:






الورق ال�صناعي وي�ستخدم يف الأغرا�ض ال�صناعية والذي ي�ستخدم لإنتاج ورق الكرتون للألواح اجلب�سية ،وورق الأنابيب الكرتونية ،وورق عايل
الت�شرب للفورمايكا.
ورق التغليف وينق�سم �إلى ق�سمني هما التغليف الأويل والتغليف الثانوي (ورق الكرتون) واللذان ي�ستخدمان لإنتاج الورق املقوى ،حاويات الأغذية ،ورق
التغليف املعاد تدويره ،وورق الكرتون املبطن واملتعرج ،وورق الكرافت ،وورق ا�س �سي �أف .وت�صنع منتجات هذا النوع من ورق الكرتون ،وميثل املنتج
الرئي�سي لل�شركة .و�ستجري ت�سميته يف هذه الن�شرة بورق الكرتون.
ورق النظافة والذي ي�ستخدم يف امل�ستلزمات املنزلية وال�صحية لإنتاج مناديل الوجه ،ورق احلمام ،فوط الأطفال ،والفوط ال�صحية.
ورق الر�سم والذي ي�ستخدم يف ال�صحف والكتابة والطباعة ،وورق املن�شورات ،والورق املغلف والورق الغري م�صقول.
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�ضمن �صناعة الورق والورق املقوى ،ي�شكل ورق الكرتون والورق ال�صناعي الفئة الأكرب �أو ما يعادل  %60من �إجمايل ال�صناعة .ويتمحور تركيز �شركة ال�شرق
الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق ب�شكل �أ�سا�سي حول قطاع ورق التغليف (التغليف الثانوي) ،وكذلك حول بع�ض منتجات الورق ال�صناعية.
جدول :11توزيع �صناعة الورق والورق املقوى عامليا (مليون طن2009:م – 2013م)
توزيع
�صناعة
الورق
والورق
املقوى
عاملياَ

2009م

2011م

2010م

2013م

2012م

ن�سبة النمو
ال�سنوي
املركب
()%

مليون طن

الن�سبة
()%

مليون
طن

الن�سبة
()%

مليون طن

الن�سبة
()%

مليون
طن

الن�سبة
()%

مليون
طن

الن�سبة
()%

الورق
ال�صناعي

95

24

97

24

99

24

101

24

103

25

%2.0

ورق
النظافة

30

7

30

7

31

8

32

8

34

8

%3.2

ورق
التغليف
(الكرتون)

133

33

139

34

142

34

146

35

149

35

%2.9

ورق الر�سم

144

36

143

35

140

34

137

33

134

32

(%)1.8

املجموع

402

100

409

100

412

100

416

100

420

100

%1.1
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ميكن تق�سيم قطاع ورق التغليف �إلى فئتني هما:
1.1التغليف الأويل :هو التغليف اخلا�ص بامل�ستهلك لل�سلع النهائية ،حيث يت�ضمن على �سبيل املثال علب الأدوية وعلب احللويات�...،إلخ.
2.2التغليف الثانوي (ورق الكرتون) :هو التغليف امل�ستخدم لنقل املنتجات من موقع �إلى �آخر .والذي يت�ضمن على �سبيل املثال �صناديق الكرتون املتعرجة
التي ت�شكل املنتج الرئي�سي للتغليف الثانوي.
ويرتكز ن�شاط ال�شركة على التغليف الثانوي وتت�ألف �سل�سلة �صناعة ورق التغليف من توريد مواد �أولية و�إنتاج وحتويل كالتايل:
1.1املواد الأولية :املواد الأولية لإنتاج الورق املقوى تتكون عاد ًة من م�صدرين هما :لباب الورق والورق امل�سرتجع .والورق امل�سرتجع عبارة عن ورق معاد
تدويره جممع من املكبات/املرادم ومتاجر التجزئة .ويعتمد قطاع التغليف الثانوي ب�شكل �أ�سا�سي على الورق امل�سرتجع نظر ًا �إلى الطبيعة الأ�سا�سية
للمنتج (ورق الكرتون) .من ناحية �أخرى ،ي�ستخدم التغليف الأويل يف �إنتاج منتجات متطورة غالب ًا ما تتوافق مع الطباعة والر�سوم الت�صويرية عالية
اجلودة .نتيجة لذلك ،من ال�ضروري ا�ستعمال لباب الورق يف التغليف الأويل.
2.2الإنتاج :تت�ضمن هذه املرحلة ت�صنيع املنتج النهائي .ويف قطاع التغليف الأويل ،ي�ستخدم امل�صنعون لباب الورق �أو مزيج ًا من لباب الورق والورق
امل�سرتجع لإنتاج منتجات ت�ستخدم يف التغليف الأويل .ومن الأمثلة على هذه املنتجات الورق املزدوج .ويف قطاع التغليف الثانوي ،ي�ستخدم امل�صنعون
عادة الورق امل�سرتجع لإنتاج ورق الكرتون .و ُينتج ورق الكرتون على �شكل لفافات ،ويتم ا�ستخدام هذا املنتج من قبل م�صانع الكرتون كمادة �أولية لإنتاج
الكرتون ب�صورته النهائية للم�ستهلك (�صندوق الكرتون).
3.3التحويل :التحويل هو املرحلة الأخرية من �سل�سلة �صناعة التغليف والذي يتم فيه ت�صنيع املنتج النهائي للم�ستهلك .ويف التغليف الأويل ،ي�ستخدم
املحولون الورق املزدوج لإنتاج الألواح الورقية املطوية .ويف التغليف الثانوي ،ي�ستخدم املحولون الكرتون املزدوج لإنتاج �صندوق الكرتون.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة تعمل يف قطاع املواد الأولية والإنتاج فقط �ضمن �سل�سلة �صناعة الورق ،وال تقوم ب�أي �أن�شطة حتويل.
وقد بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب من الفرتة 2009م الى 2013م لقطاعي ورق التغليف (التغليف الثانوي) وقطاع الورق ال�صناعي  %2 ،%2.9على التوايل
متجاوزا معدل منو ال�صناعة مبقدار .%1.1

3 33 -3العوامل المؤثرة على صناعة الورق والورق المقوى من منظور اقتصادي
1.1الكثافة ال�سكانية :حيث يقود النمو ال�سكاين �إلى زيادة الطلب على ال�سلع الورقية املغلفة �أو املنتجات ال�صناعية الورقية.
�2.2إجمايل الناجت املحلي :النمو امللحوظ على الإجمايل الناجت املحلي يدل على زيادة الإنتاج ال�صناعي واال�ستهالكي والذي يت�ضمن التغليف �أو امل�ستلزمات
ال�صناعية.
3.3اال�ستهالك الغذائي :يتما�شى اال�ستهالك الغذائي طردي ًا مع �صناعة الورق ،حيث كلما زاد اال�ستهالك الغذائي �أثر ايجابيا على منو �صناعة الورق من
خالل منتجات �صناديق الكرتون والتغليف.
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4.4الواردات :ت�شكل منطقة الأو�سط فر�صة حمفزة لت�صدير �صناعة الورق �إليها كونها تعتمد على الواردات ،فعلى �سبيل املثال ،ن�سبة الواردات �إلى �إجمايل
الناجت املحلي تعادل  %60يف الإمارات والأردن.

3 33 -3ورق الكرتون
تنتج �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق :ورق الكرتون املبطن ،ورق الكرتون املتعرج ،ورق الكرتون املبطن ذو الطبقة البي�ضاء ،ورق الكرافت ،وورق �أ�س
�سي �أف كمنتجات �ضمن فئة ورق الكرتون (.)containerboard
3 33 -33 -3قطاع ورق الكرتون العالمي

يقدر حجم ال�سوق العاملي لقطاع ورق الكرتون بحوايل  149مليون طن يف عام 2013م حيث ازداد مبا مقداره  %2عن عام 2012م ،كما بلغ معدل النمو ال�سنوي
املركب  %2.8منذ عام 2009م.
و�شهدت �صناعة ورق الكرتون منو �سريعا خالل الفرتة ما بني 2009م �إلى 2013م يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،و�أمريكا ال�شمالية والو�سطى ،نتيجة
لتحول املنتجني الرئي�سيني للإنتاج يف املناطق ذات التكلفة املنخف�ضة (الأ�سواق النا�شئة) بدال من املناطق ذات التكلفة املرتفعة (الأ�سواق املتقدمة) .وت�شكل
املناطق التي يرتكز فيها الطلب على منتجات الورق والورق املقوى دورا كبريا يف حتديد �أماكن �إن�شاء التو�سعات نظر ًا الرتفاع تكلفة نقلها.
جدول :12الطلب العاملي لورق الكرتون ح�سب املنطقة للفرتة ما بني 2009م2013 -م (طن "مليون")
2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

ن�سبة النمو ال�سنوي املركب

املنطقة
ا�سيا و �أوقيانو�سيا

64

67

68

70

71

%2.79

امريكا ال�شمالية والو�سطى

29

31

32

33

33

%2.90

اوروبا

26

27

28

28

28

%2.06

امريكا اجلنوبية

7

7

7

7

7

%2.64

ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

6

6

6

6

7

%5.26

افريقيا (با�ستثناء �شمال �أفريقيا)

1

1

1

1

2

%4.46

املجموع

133

139

142

145

148

%2.79

امل�صدر :تقرير ال�سوق

3 33 -33 -3قطاع ورق الكرتون في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

قدر حجم �سوق ورق الكرتون يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بحوايل  7مليون طن يف عام 2013م.
تعد تركيا �أكرب �سوق لورق الكرتون يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا حيث بلغت ح�صتها ال�سوقية  %34.5يف عام 2013م .وت�أتي اململكة العربية ال�سعودية
يف املرتبة الثانية بح�صة �سوقية قدرها  %15.2تليها م�صر .ومن املتوقع �أن حتافظ تلك الدول على معدل منو �أ�سرع من املتو�سط.
جدول :13الطلب على ورق الكرتون يف منطقة ال�شرق الأو�سط و �شمال �أفريقيا للفرتة (2009م2013-م)(مليون طن)
2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

ن�سبة النمو ال�سنوي املركب

الدولة
تركيا

1.65

1.83

2.01

2.16

2.37

%9.41

ال�سعودية

0.65

0.70

0.75

0.97

1.04

%12.47

م�صر

0.55

0.68

0.81

0.88

0.92

%13.47

االمارات

0.57

0.38

0.38

0.39

0.38

(%)9.38

االردن

0.16

0.17

0.18

0.18

0.20

%6.37

ال�سودان

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

%19.45

اليمن

0.03

0.04

0.04

0.04

0.04

%5.87

�أخرى

1.94

2.02

1.76

1.73

1.83

(%)1.42

�إجمايل

5.59

5.85

5.98

6.41

6.86

%5.26

امل�صدر :تقرير ال�سوق
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و�سوق ال�شرق الأو�سط يرتكز الطلب فيه بن�سبة  %75على ورق الكرتون امل�صنع من الورق امل�سرتجع كمادة خام وتذهب  %25من الطلب ل�صالح ورق الكرافت
(امل�صنع من لب الورق كمادة خام).

3 33 -3صناعة ورق الكرتون المحلية
�أدت زيادة الطلب على ورق التغليف خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية �إلى تطوير وتنمية �صناعة ورق التغليف (بق�سميها الأويل والثانوي على وجه �سواء) حمليا .مما
�شجع املنتجون على التو�سع والنمو يف جميع م�ستويات �سل�سلة �صناعة ورق التغليف (مواد �أولية و�إنتاج وحتويل).
3 33 -33 -3سوق الورق المسترجع (المواد األولية)

ي�ستخدم الورق امل�سرتجع ،وهي املادة الأولية الرئي�سة ل�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق ،يف ت�صنيع و�إنتاج منتجات ورق التغليف ومنتجات الورق
ال�صناعي .يجري ا�ستخدام �أكرث من ن�صف الورق امل�سرتجع عاملي ًا يف �إنتاج ورق الكرتون .ويت�ألف الورق امل�سرتجع عادة من  %95من الورق املتعرج القدمي ،بينما
ميثل الورق الأبي�ض مثل ورق املكاتب وورق اجلرائد الن�سبة املتبقية وهي  .%5ويتم جتميع الورق امل�سرتجع من خملفات �أ�سواق التجزئة واملرادم واملنازل واملخلفات
ال�صناعية بالإ�ضافة للورق امل�سرتجع الذي يقوم بجمعه وبيعه عمال النظافة ب�شكل م�ستقل .وتتقلب �أ�سعار الورق امل�سرتجع وفقا لظروف �صناعة الورق عامة .كما
�أن بع�ض موردو الورق امل�سرتجع يقومون كذلك بعمليات �إنتاج و�صناعة الورق حيث �أنهم يعملون يف �سوق جتميع و�إدارة الورق امل�سرتجع و�سوق ورق الكرتون على
�سبيل املثال �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق و�شركة العبيكان لل�صناعات الورقية وال�شركة العربية ل�صناعة الورق املحدودة.
3 33 -33 -3سوق ورق الكرتون (اإلنتاج)

املنتج الرئي�سي ل�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج ورق الكرتون .ويجري �إنتاج ورق الكرتون با�ستخدام الورق امل�سرتجع .ويقدر حجم �سوق ورق الكرتون يف
اململكة العربية ال�سعودية ما يقارب  1مليون طن (2013م) .وتت�صدر �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق ال�سوق يف الوقت الراهن ،مع توفريها حوايل
� 193ألف طن يف ال�سوق ال�سعودي .يواجه املنتجون املحليون �آفاق م�ستقبلية �إيجابية بالأخذ بعني االعتبار �أن امل�ستخدم الرئي�سي لورق الكرتون هو قطاع ال�سلع
اال�ستهالكية .كما يتوقع �أن ينمو �سوق ورق الكرتون مبعدل جيد نظرا خلطط لزيادة الطاقة الإنتاجية من قبل منتجي الكرتون املحليني .كما من املمكن �أن تتيح
التكنولوجيا وزيادة الطاقة الإنتاجية الفر�صة للمنتجني املحليني ملناف�سة املنتجات امل�ستوردة .بالإ�ضافة �إلى ذلك تتيح طبيعة نقل ورق الكرتون الفر�صة للمنتجني
املحللني بت�صدير منتجاتهم للدول املجاورة.
3 33 -33 -3سوق صندوق الكرتون (التحويل)

يقدر حجم �سوق �صندوق الكرتون يف اململكة بـ  1مليون طن .وتعترب �صناعة (�صندوق الكرتون) اخر مرحلة من �سل�سلة �صناعة التغليف (التحويل) مما يتيح
ملنتجيه فر�صة املطالبة ب�أ�سعار وهوام�ش ربح �أعلى من املتاحة مل�صنعي ورق الكرتون .ويركز منتجي �صندوق الكرتون على ال�سوق املحلية نظرا لطبيعتها (تت�صف
بحجمها الكبري و خفة وزنها) حيث �أن نقلها مل�سافات طويلة غري جمدي اقت�صاديا ،وي�ؤثر اال�سترياد ب�شكل حمدود على ال�سوق املحلي .وجتدر الإ�شارة �إلى ان
ال�شركة ال تقوم ب�أي �أن�شطة حتويل �ضمن عملها� ،أي �أنها تقوم ببيع �إنتاجها من الكرتون كمادة �أولية مل�صنعي �صندوق الكرتون.

3 33 -3نظرة على شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق في سوق ورق الكرتون
تعد �شركة ال�شرق الأو�سط لإنتاج و�صناعة الورق من �أكرب املنتجني لورق الكرتون امل�صنع من الورق امل�سرتجع يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا كونها ثاين
�أكرب �شركة من حيث حجم الإنتاج بعد �شركة مودرن كرتون يف تركيا.
جدول :14احل�صة ال�سوقية ل�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق (�سوق ورق الكرتون) (الف طن)
2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

احلجم ال�سوقي ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

5.592

5.849

5.980

6.413

6.864

احلجم ال�سوقي للمملكة

648

695

746

967

1.037

�إنتاج �شركة ال�شرق الأو�سط لإنتاج و�صناعة الورق

199

213

280

319

335

�صادرات �شركة ال�شرق الأو�سط لإنتاج و�صناعة الورق

23

43

111

162

159

احل�صة ال�سوقية ل�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة وانتاج الورق  - %ال�شرق الأو�سط و�شمال
افريقيا

%0.99

%0.78

%1.33

%2.05

%2.27

احل�صة ال�سوقية ل�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة وانتاج الورق  -%اململكة

%20.01

%16.73

%22.53

%16.14

%17.68

امل�صدر :تقرير ال�سوق
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وال�سبب يف انخفا�ض احل�صة ال�سوقية يف العامني 2012م و2013م مقارن ًة بعام 2011م هو �أن ال�سوق ينمو مبعدل �أ�سرع من منو ال�شركة علم ًا ب�أن انتاج ال�شركة
منا ب�شكل متزايد من عام 2009م �إلى عام 2013م.

3 33 -3الورق الصناعي
يت�ألف قطاع الورق ال�صناعي من العديد من منتجات الورق امل�ستخدمة للإنتاج ال�صناعي والبناء .ويجري �إنتاج الورق ال�صناعي غالبا با�ستخدام الورق امل�سرتجع،
لكن مع �إ�ضافة بع�ض لباب الورق �إلى بع�ض املنتجات يف حاالت معينة .و�ضمن فئة الورق ال�صناعي ،تنتج �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق ورق الأنابيب
الكرتونية ،ورق الكرتون للألواح اجلب�سية ،وورق كرتون عايل الت�شرب للفورمايكا .و�سوف يركز هذا الق�سم على �إعطاء ملحة عامة عن هذه املنتجات يف املنطقة.
 3 33 -33 -3نظره عامة على ورق األنابيب الكرتونية

هذا املنتج عبارة عن لوح متعدد الرقائق مثبت ومغلف مبادة ال�صقة ي�شكل �أنبوب ًا �أو قالب ًا ورقي ًا .وتت�ضمن املنتجات النهائية على لفائف القما�ش ولفائف الن�سيج
والقوالب البال�ستيكية وبكرات ورق ال�صحف ،الخ .ويجري عادة ت�صنيع الأنواع املتدنية اجلودة وذلك با�ستخدام  %100من ورق النفايات ،يف حني تتطلب املنتجات
الأعلى جودة ا�ستخدام لباب الورق املعالج كيميائي ًا.
تعترب اململكة العربية ال�سعودية ،وم�صر ،والإمارات هي الأ�سواق الرئي�سية لقطاع ورق الأنابيب الكرتونية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وتعترب اململكة
ال�سوق الرئي�سية لل�شركة حيث �أن  %90من مبيعات ال�شركة من ورق الأنابيب الكرتونية يف اململكة.
جدول :15الطلب على ورق الأنابيب الكرتونية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (الف طن)
2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

ن�سبة النمو ال�سنوي املركب

الدولة
ال�سعودية

56

58

62

66

70

%5.74

م�صر

42

43

45

47

50

%4.46

االمارات

25

26

27

28

30

%4.66

ايران

18

19

20

21

22

%5.14

اخرى

96

104

107

114

118

%5.29

املجموع

237

250

260

275

290

%5.17

امل�صدر :تقرير ال�سوق

3 33 -33 -3المنتجون الرئيسيون لورق األنابيب الكرتونية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

جدول :16ال�شركات الرائدة املنتجة لورق الأنابيب الكرتونية يف العامل ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا (2013م ،الف طن)
الدولة

اال�سم

الطاقة االنتاجية

�شركة اخلليج لل�صناعات الورقية املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

20

�شركة تراكيا كاجيت �سان يف تاكرييت Trakya Kagit San ve Tacaret

تركيا

5

�شركة كهرمان مرا�س كاجيت �ساناي يف تايكريت Kahramanmaras Kagit Sanayi ve Ticaret

تركيا

5

�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق

اململكة العربية ال�سعودية

5

ال�شركة اخلليجية ل�صناعة الورق

االمارات العربية املتحدة

3

ال�شركة العربية ل�صناعة الورق املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

2

امل�صدر :ال�شركة
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 3 33 -33 -3نظرة على شركة الشرق األوسط إلنتاج و صناعة الورق في سوق ورق األنابيب الكرتونية

جدول :17احل�صة ال�سوقية ل�شركة ال�شرق الأو�سط لإنتاج و �صناعة الورق � -سوق ورق الأنابيب الكرتونية (الف طن)
2010م

2009م

2011م

2012م

2013م

احلجم ال�سوقي ملنطقة ال�شرق الأو�سط و �شمال �أفريقيا

237

250

260

275

290

احلجم ال�سوقي للمملكة

56

58

62

66

70

الطاقة االنتاجية املحلية با�ستثناء �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق

30

30

30

30

30

�إنتاج �شركة ال�شرق الأو�سط لإنتاج و�صناعة الورق

6

6

13

11

4

�صادرات �شركة ال�شرق الأو�سط لإنتاج و�صناعة الورق

2

0

1

1

0

احل�صة ال�سوقية ل�شركة ال�شرق الأو�سط لإنتاج و�صناعة الورق  - %ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا

%0.87

%0.92

%0.26

%0.30

%0.21

احل�صة ال�سوقية ل�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق  -%اململكة

%10.38

%8.45

%20.16

%15.97

%6.30

امل�صدر :تقرير ال�سوق

وقد انخف�ضت احل�صة ال�سوقية لل�شركة من منتج ورق الأنابيب الكرتونية يف عامي 2012م و2013م نتيجة لقرار ال�شركة بتقلي�ص ن�سبة �إنتاجها من هذا املنتج حتى
يتم االنتهاء من عمليه التو�سعة والتح�سني ليت�سنى لل�شركة القدرة على املناف�سة مبنتج �أعلى يف اجلودة و�أقل يف التكلفة.
3 33 -33 -3نظرة عامه على ورق كرتون لأللواح الجبسية

الورق الكرتوين للألواح اجلب�سية هو عبارة عن طبقة داخلية من اجلب�س بني طبقتني خارجيتني من الورق املبطن .ي�ستخدم يف قطاع البناء وبناء اجلدران
والأ�سقف .وميتاز �أي�ضا بكونه عازل لل�صوت وتكلفته املنخف�ضة نظر ًا خلفة وزنه.
ويقدر حجم �سوق ورق الكرتون للألواح اجلب�سية يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بـ � 129ألف طن (2013م) .وتعد اململكة والإمارات العربية املتحدة �أكرب
�سوقني لورق الكرتون للألواح اجلب�سية حيث ت�شكالن ما ن�سبته  %39و %31على التوايل من ال�سوق .ويرتبط منو الطلب على ورق كرتون للألواح اجلب�سية بقطاع
البناء والت�شييد الذي ي�شهد منوا عاليا ،خ�صو�صا يف اململكة .وعلى عك�س قطاع البناء والت�شييد الذي يتميز بتقلباته تعد �صناعة ورق كرتون للألواح اجلب�سية �أكرث
ا�ستقرارا حيث ي�ستخدم يف الت�صليح ،وال�صيانة ،والتطوير.
3 33 -33 -3سوق ورق الكرتون لأللواح الجبسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تعد ال�سعودية والإمارات �أكرب �سوقني حيث منت كلتا الدولتني مبعدل منو �سنوي مركب للفرتة من 2009م 2013 -م بلغ  .%9.3ويرتبط منو الطلب على ورق كرتون
للألواح اجلب�سية بقطاع البناء والت�شييد الذي ي�شهد منوا عاليا ،خ�صو�صا يف اململكة.
جدول :18الطلب على ورق كرتون للألواح اجلب�سية يف منطقة ال�شرق الأو�سط للفرتة (2009م2013-م) (الف طن)
2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

ن�سبة النمو ال�سنوي املركب

الدولة
ال�سعودية

35

38

42

45

50

%9.3

االمارات

28

30

33

36

40

%9.3

ايران

5

6

7

7

8

%12.5

م�صر

5

6

6

7

7

%8.8

اخرى

16

18

20

22

24

%10.7

املجموع

89

98

108

117

129

%9.7

امل�صدر :تقرير ال�سوق

20

3 33 -33 -3نظرة على الشركة في سوق ورق الكرتون األلواح الجبسية

جدول :19احل�صة ال�سوقية ل�شركة ال�شرق الأو�سط لإنتاج و �صناعة الورق (ورق كرتون للألواح اجلب�سية) (الف طن)
2013م

2011م

2012م

2009م

2010م

117

129

احلجم ال�سوقي ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

89

98

108

50

احلجم ال�سوقي للمملكة

35

38

42

45

�إنتاج �شركة ال�شرق الأو�سط لإنتاج و�صناعة الورق

0

0

3

1

8

�صادرات �شركة ال�شرق الأو�سط لإنتاج و�صناعة الورق

0

0

0

1

1

احل�صة ال�سوقية ل�شركة ال�شرق الأو�سط لإنتاج و �صناعة الورق  -%ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا

%0

%0

%0.06

%1.26

%1.58

احل�صة ال�سوقية ل�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و انتاج الورق  -%اململكة

%0

%0

%7.51

%4.33

%12.53

امل�صدر :تقرير ال�سوق

3 33 -33 -3نظرة عامة على ورق عالي التشرب للفورمايكا

يتميز ورق عايل الت�شرب للفورمايكا بخا�صية االمت�صا�ص "يتميز بت�شرب عايل والقابلية للت�شكيل" .ي�ستخدم ك�أ�سا�س لل�صفائح الورقية التي يو�ضع عليها ورق
الديكور �أو كبطانة لها ،وي�ستخدم ب�شكل �أ�سا�سي يف �صناعة الأ�سطح اخل�شبية املزخرفة والتي ت�شمل الأبواب والأثاث اخل�شبي و�أبواب املطابخ .ويتم ت�صنيع ورق
عايل الت�شرب للفورميكا حاليا من لباب الورق .وحيث �أن املنتجني الرئي�سيني لألواح الفورمايكا يعتمدون بالأ�سا�س على الورق املنتج من لباب الورق يف عمليات
الت�صنيع ف�إنه جرت عده حماوالت ال�ستبدال لباب الورق بالورق املعاد تدويره لتخفي�ض تكلفة الإنتاج .وب�سبب املناف�سة يف �أ�سعار الفورمايكا جل�أ امل�صنعني النتاج
ورق الفورمايكا واتبعت ال�شركة خطاهم عرب جتارب وحماوالت خمتربية دون تكاليف تذكر وجنحت يف ذلك.
3 33 -33 -3سوق الورق عالي التشرب للفورمايكا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تعد اململكة وم�صر من �أكرب الأ�سواق للورق عايل الت�شرب للفورمايكا يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ويقدر حجم ال�سوق يف عام 2013م بـ � 86ألف طن.
جدول :20الطلب على الورق عايل الت�شرب للفورميكا يف منطقة ال�شرق الأو�سط للفرتة (2009م2013 -م) (الف طن)
2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

ن�سبة النمو ال�سنوي املركب

الدولة
ال�سعودية

21

22

23

24

26

%5.5

ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا

69

75

78

82

86

%5.7

امل�صدر :تقرير ال�سوق

3 33 -33 -3نظرة على شركة الشرق األوسط إلنتاج وصناعة الورق في سوق ورق عالي التشرب للفورميكا

جدول :21احل�صة ال�سوقية ل�شركة ال�شرق الأو�سط لإنتاج و �صناعة الورق (ورق عايل الت�شرب للفورميكا) (الف طن)
2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

احلجم ال�سوقي ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

69

75

78

82

86

احلجم ال�سوقي للمملكة

21

22

23

24

26

�إنتاج �شركة ال�شرق الأو�سط لإنتاج و�صناعة الورق

1

4

6

6

5

�صادرات �شركة ال�شرق الأو�سط لإنتاج و�صناعة الورق

1

3

1

0

0

احل�صة ال�سوقية ل�شركة ال�شرق الأو�سط لإنتاج و�صناعة الورق  - %ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا

%2.23

%0

%2.77

%0.30

%0

احل�صة ال�سوقية ل�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق  -%اململكة

%0

%15.43

%21.24

%22.16

%19.62

امل�صدر :تقرير ال�سوق

21

3 33 -3المواد الخام
ميكن ت�صنيف الورق امل�سرتجع لفئات خمتلفة كالتايل:
 ورق الكرتون القدمي ،كالكراتني امل�ستخدمة يف تغليف الب�ضائع وغريها من الأغرا�ض وال�سلع.
 الق�صا�صات املهدرة من عملية ت�صنيع (�صندوق الكرتون) ،كالكراتني املنتجة حديث ًا من م�صنع الكرتون.
 خليط من نفايات الورق والكرتون.
 خليط من ورق املكاتب.
 ورق ال�صحف القدمية.
ويتم احل�صول على الورق امل�سرتجع من عدة م�صادر� ،أهمها� :شركات التعبئة والتغليف ،ال�سوبرماركت ،املطابع ،ونفايات الطريق واملرادم واملنازل.
يوجد �سببان رئي�سيان وراء الدافع لتطور عمليات �إعادة التدوير عامليا وهما :االعتبارات االقت�صادية وحماية البيئة ،وغالبا ما تعد االعتبارات االقت�صادية العامل
الرئي�سي والأهم.
وينطبق ذلك �أي�ضا على منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،حيث �أدت زيادة الطاقة الإنتاجية من قبل املنتجني �إلى زيادة االعتماد على لباب الورق امل�ستورد
(والذي ال يعترب خيار ًا اقت�صاديا)� ،أو حت�سني جمع النفايات الورقية يف املنطقة.
اجلدير بالذكر �أن منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا حققت ن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %13.6من عام 2009م �إلى عام 2013م مقارنة مع انخفا�ض �إجمايل
ن�سبة النمو ال�سنوي املركب العاملي ل�صادرات الورق امل�سرتجع والذي بلغ  .%0.90-كما انخف�ضت ن�سبة النمو ال�سنوي املركب لواردات منطقة ال�شرق الأو�سط ليبلغ
 %9.6مقابل  %1.90ن�سبة منو �سنوي مركب عاملي لإجمايل واردات الورق امل�سرتجع.جدول � :22أكرب امل�صدرين للورق امل�سرتجع للفرتة (2009م2013-م) (مليون طن)
الدولة

ن�سبة النمو ال�سنوي املركب

2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

امريكا ال�شمالية

20.80

20.70

23.10

22.50

21.00

%0.20

اوربا الغربية

13.90

12.70

13.50

12.40

11.60

()%4.40

اليابان

4.90

4.40

4.40

4.90

4.90

()%0.10

ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا

0.60

0.80

1.00

1.00

1.00

%13.60

املجموع

40.20

38.60

42.00

40.80

38.50

()%0.90

امل�صدر :تقرير ال�سوق

جدول � :23أكرب امل�ستوردين للورق امل�سرتجع للفرتة (2009م2013-م) (مليون طن)
الدولة

ن�سبة النمو ال�سنوي املركب

2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

ال�صني

27.50

24.40

27.30

30.10

29.20

%1.51

ا�سيا (اخرى)

8.30

9.10

9.50

9.60

9.70

%4.00

امريكا الو�سطى

1.60

1.70

1.60

1.50

1.50

()%1.60

ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا

0.30

0.40

0.40

0.20

0.20

()%9.64

املجموع

37.70

35.60

38.80

41.40

40.60

%1.90

امل�صدر :تقرير ال�سوق

3 33 -33 -3توجهات تسعير الورق المسترجع في المملكة (الورق المتعرج القديم ولباب الورق)

ارتفعت �أ�سعار الورق امل�سرتجع ولباب الورق خالل اخلم�س �سنوات ال�سابقة بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %12.9و%10.7على التوايل .وتت�أثر �أ�سعار كل منهما
بالعر�ض والطلب العاملي.

22

جدول :24املتو�سط ال�سنوي لأ�سعار الورق املتعرج القدمي ولباب الورق يف اململكة (ريال/طن) للفرتة (2009م – 2013م)
متو�سط ال�سعر
املادة اخلام

ن�سبة النمو ال�سنوي املركب

2009م

2010م

2011م

2012م

م2013

الورق امل�سرتجع

425

652

725

650

690

%12.9

لباب الورق

500

693

765

700

750

%10.7

امل�صدر :ال�شركة

3 33 -33 -3المستخدمين الرئيسين للورق المسترجع في المملكة

يتم ا�ستخدام الورق امل�سرتجع عامليا ب�شكل �أ�سا�سي يف جمايل الطباعة والتغليف ويوجد يف اململكة عدة منتجني يقومون با�ستخدام الورق امل�سرتجع من �أبرزهم
�شركة ال�شرق الأو�سط لإنتاج و�صناعة الورق� ،شركة العبيكان لل�صناعات الورقية ،وال�شركة العربية ل�صناعة الورق املحدودة.
3 33 -33 -3شركة تجميع وتدوير النفايات (واسكو) ،أكبر شركة تجميع ورق مسترجع في المملكة

وا�سكو هي �شركة تابعة ل�شركة ال�شرق الأو�سط لإنتاج و�صناعة الورق .وتعترب ال�شركة الرائدة يف جتميع الورق امل�سرتجع يف اململكة .وهي �أكرب �شركة جتميع ورق
م�سرتجع يف اململكة .قامت وا�سكو بزيادة معدل جتميع الورق امل�سرتجع ب�شكل �سريع خالل اخلم�س �سنوات ال�سابقة .ويف عام 2013م قامت �شركة وا�سكو بتجميع
 391الف طن من الورق امل�سرتجع �أي ما ميثل  %40من �إجمايل جتميع الورق امل�سرتجع يف ال�سعودية البالغ � 972ألف طن وذلك من خالل ت�شغيلها  19مركز جتميع.
وهي تقوم ببيع اجلزء الأكرب من الورق امل�سرتجع لل�شركة وتبيع الفائ�ض لل�شركات الأخرى.
وقد �أدى عدم وجود �ضوابط ت�شريعية منظمة لقطاع جتميع املخلفات وتدويرها �إلى زيادة معدالت جتميع الورق امل�سرتجع ،ب�سبب:
 املناف�سة غري املنظمة عن طريق جتميع الورق امل�سرتجع من قبل عمال النظافة غري املتخ�ص�صني ومن ثم التوجه �إلى ال�شركات املتخ�ص�صة لبيعها
مثل �شركة وا�سكو وغريها من ال�شركات.
 حمدودية الت�صدير وارتفاع الطلب على الورق امل�سرتجع يف ال�سوق املحلي.
ولدى ال�شركة ميزة تناف�سية من خالل ح�صولها على املواد اخلام ب�أ�سعار تناف�سية مقارن ًة مع مناف�سيها املحليني والعامليني كونها متلك �شركة وا�سكو (التابعة
لل�شركة(

3 33 -3التحليل المقارن لمنتجات شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
مت �إجراء حتليل مقارن ملنتجات �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق وتو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص نتائج التحليل .كما يبني اجلدول حجم ال�سوق
واحل�صة ال�سوقية ملنتجات �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق لل�سنوات اخلم�س املا�ضية.
جدول  :25احل�ص�ص ال�سوقية ملنتجات �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق يف اململكة
املنتج
ورق الكرتون املتعرج
Fluting

ورق الكرتون املبطن
Testliner

ورق ا�س �سي اف
Semi Chemical
Fluting

احل�صة ال�سوقية

2009م

2010م

2011م

2013م

2012م

حجم ال�سوق ( �ألف طن�/سنة)

288

308

314

420

479

احل�صة ال�سوقية ل�شركة ال�شرق الأو�سط
ل�صناعة و�إنتاج الورق ()%

%24.17

%25.13

%27.00

%20.34

%20.26

حجم ال�سوق ( �ألف طن�/سنة)

289

310

276

474

468

احل�صة ال�سوقية ل�شركة ال�شرق الأو�سط
ل�صناعة و�إنتاج الورق ()%

%20.46

%12.26

%30.10

%14.90

%17.29

حجم ال�سوق ( �ألف طن�/سنة)

11

12

35

2

8

احل�صة ال�سوقية ل�شركة ال�شرق الأو�سط
ل�صناعة و�إنتاج الورق ()%

%0

%5.20

%0.14

%3.82

%0

23

املنتج
ورق الكرافت
Kraftliner

ورق الأنابيب الكرتونية
Coreboard

ورق كرتون للألواح اجلب�سية
Plasterboard

ورق عايل الت�شرب
للفورميكا
Absorbent Kraft

احل�صة ال�سوقية

2009م

حجم ال�سوق ( �ألف طن�/سنة)

2010م
66

61

2011م

2012م

116

2013م
76

66

احل�صة ال�سوقية ل�شركة ال�شرق الأو�سط
ل�صناعة و�إنتاج الورق ()%

%0

%0

%0

%0

%6.98

حجم ال�سوق ( �ألف طن�/سنة)

56

58

62

66

70

احل�صة ال�سوقية ل�شركة ال�شرق الأو�سط
ل�صناعة و�إنتاج الورق ()%

%10.38

%8.45

%20.16

%15.97

%6.30

حجم ال�سوق ( �ألف طن�/سنة)

35

38

42

45

50

احل�صة ال�سوقية ل�شركة ال�شرق الأو�سط
ل�صناعة و�إنتاج الورق ()%

%0.07

%0

%7.51

%4.33

%12.53

حجم ال�سوق ( �ألف طن�/سنة)

21

22

23

24

26

احل�صة ال�سوقية ل�شركة ال�شرق الأو�سط
ل�صناعة و�إنتاج الورق ()%

%0.24

%15.93

%21.24

%22.16

%0

امل�صدر :تقرير ال�سوق

3 3 3 -3تصدير منتجات شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
انق�سمت مبيعات ال�شركة يف عام 2013م بني قرابة  %59يف اململكة العربية ال�سعودية و %41لأغرا�ض الت�صدير ،حيث ت�صدر ال�شركة منتجاتها �إلى جمموعة
متنوعة من البلدان على �سبيل املثال م�صر والإمارات العربية املتحدة والأردن وغريها من البلدان املجاورة.
جدول  :26ن�سبة مبيعات ال�شركة املحلية والدولية
2011م

2012م

2013م

املبيعات/ال�سنة
حملي

%65

%55

%59

دويل

%35

%45

%41

%100

%100

%100

املجموع
امل�صدر :ال�شركة

جدول �:27أ�سواق الت�صدير لل�شركة
م�صر

الإمارات

الأردن

اليمن

كينيا

ال�سودان

�سريالنكا

�أخرى

املجموع

الت�صدير
(الف طن)2013 ،

57

33

18

11

10

9

6

19

163

الن�سبة

%35

%20

%11

%7

%6

%6

%4

%12

%100

امل�صدر :ال�شركة
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3 3 3 -3المنافسين
تعترب ال�شركة من �أكرب م�صنعني املنتجات الورقية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا وذلك بطاقة �إنتاجية تقدر بـ 420الف طن كما يف عام 2013م ،حيث
ت�ستحوذ ال�شركة على  %17من �سوق ورق الكرتون يف ال�سعودية.
جدول :28مناف�سي ال�شركة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا (كما يف عام 2013م)
الدولة

امل�صنع

طاقة الإنتاج اال�ستيعابية
(طن �سنويا)

�شركة مودرن كرتون ()Modern Karton

تركيا

600.000

�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق

اململكة العربية ال�سعودية

420.000

�شركة كيبا�س ( ) Kipas

تركيا

400.000

�شركة كهرمان مرا�س ()Kahramanmaras

تركيا

250.000

ال�شركة العربية ل�صناعة الورق املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

170.000

�شركة �سيلك�سان ( )Selkasan

تركيا

170.000

م�صنع االحتاد لل�صناعات الورقية
( )Union Paper Mill

الإمارات العربية املتحدة

110.000

�شركة فري�ست ( )First Co

م�صر

100.000

�شركة �إلف ( ) Elf

م�صر

100.000

�شركة �إتاب ()Etap

م�صر

70.000

�شركة نا�شنال بيرب( )National Paper Co

م�صر

60.000

�شركة اخلليج ل�صناعة الورق
()Gulf Paper Manufacturing

الإمارات العربية املتحدة

50.000

امل�صدر :تقرير ال�سوق
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4.4خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها
4 44 -4مقدمة
�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق ("ال�شركة") هي �شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب القرار الوزاري رقم /44ق وتاريخ 1433/02/14هـ (املوافق
2012/01/08م) و�سجل جتاري رقم  4030131516بتاريخ 1421/07/03هـ (املوافق 2000/09/30م) ينتهي يف 1436/07/02هـ (املوافق 2015/04/21م)
وعنوانها جدة ،حي اخلمرة� ،شمال حمطة معاجلة املياه.
يتمثل الن�شاط الرئي�سي احلايل لل�شركة يف �صناعة ورق التغليف الثانوي (ورق الكرتون) (ورق الكرتون املبطن ،ورق الكرتون املتعرج ،ورق الكرتون املبطن
ذو الطبقة البي�ضاء ،ورق الكرافت ،ورق �إ�س� .سي� .إف ).والورق ال�صناعي (ورق الأنابيب الكرتونية ،ورق الكرتون للألواح اجلب�سية ،والورق عايل الت�شرب
للفورمايكا).
وتعترب ال�شركة من كربى �شركات ت�صنيع الورق املعاد تدويره يف اململكة العربية ال�سعودية ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وت�سعى حثيث ًا لتواكب
من�ش�آتها الت�صنيعية التطورات التكنولوجية .تقدم ال�شركة منتجات ذات جودة عالية وذلك نتيجة للتطوير امل�ستمر عرب ا�ستثماراتها امل�ستمرة يف و�سائل الت�صنيع
الأوتوماتيكية احلديثة .ومتتلك ال�شركة م�صنع واحد لإنتاج الورق املعاد تدويره واملقام يف حي اخلمرة يف مدينة جدة على قطع �أرا�ضي مملوكة من قبلها مب�ساحة
اجمالية مقدارها ( )168.087مرت مربع بالإ�ضافة �إلى م�ستودعات تقع يف حي اخلمرة وتبعد  6كيلو مرت عن موقع امل�صنع وتبلغ م�ساحتها ( )300.000مرت مربع.
ويعترب هذا امل�صنع من �ضمن �أكرب امل�صانع يف مدينة جدة حالي ًا .ويتكون امل�صنع حالي ًا من اثنني ( )2مبنى اداري بالإ�ضافة �إلى �أحد ع�شر ( )11مرفق �صناعي.
وي�شتمل امل�صنع حالي ًا على ثالثة خطوط لإنتاج الورق تبلغ طاقتها الإنتاجية الفعلية احلالية  370.000طن ورق �سنوي ًا والتي �سرتتفع لت�صبح  440.000طن ورق
�سنوي ًا يف نهاية عام 2016م وبعد االنتهاء من تطوير خطوط الإنتاج الثالثة للم�صنع .وقد قامت ال�شركة باحل�صول على الرتاخي�ص النظامية الالزمة لإقامة
امل�صنع يف حي اخلمرة� .إال �أنه يعترب حي قريب من املناطق امل�أهولة بال�سكان مما قد ي�ؤدي م�ستقب ًال الى �إجبار جميع امل�صانع االنتقال الى مناطق �صناعية اخرى.
و�سبق �أن مت ت�شكيل جلنة ب�أمر من معايل وزير الداخلية لتقييم امل�صانع املقامة خارج املناطق ال�صناعية ودرا�سة حالتها ومالئمة نقلها للمناطق ال�صناعية .وقد
قامت اللجنة امل�شكلة من ممثلني عن الإدارة العامة للدفاع املدين ووزارة التجارة وال�صناعة و�شركة املياه الوطنية والأمانة العامة ملحافظة جدة وبلدية جنوب
جدة و�أمارة منطقة مكة املكرمة بزيارة م�صنع ال�شركة �ضمن تفقدها لعدة م�صانع �أخرى وبعد االطالع والتدقيق �أنهت اللجنة �أعمالها وقيدت حم�ض ًرا بالزيارة
والتفتي�ش اطلعت ال�شركة عليه وكان م�ضمونه ابقاء امل�صنع يف موقعه �شريطة التزامه بكافة اال�شرتاطات املطلوبة من جميع اجلهات املعنية .كما �أن ال�شركة
متخ�ص�صة يف �إنتاج و�صناعة الورق وا�ستطاعت خالل فرتة الـ (� )14سنة املا�ضية �أن ت�صبح من كربى �شركات ت�صنيع الورق املعاد تدويره يف اململكة العربية
ال�سعودية ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وت�سعى حثيث ًا لتواكب من�ش�آتها �أحدث التطورات التكنولوجية .وتقدم ال�شركة منتجات ذات جودة عالية وذلك
نتيجة للتطوير امل�ستمر عرب ا�ستثماراتها امل�ستمرة يف و�سائل الت�صنيع الأوتوماتيكية احلديثة .كما ت�ؤمن ال�شركة التابعة (وا�سكو) والتي تعمل يف جمال جتميع
و�إعادة تدوير نفايات الورق املواد اخلام للم�صنع من خالل عملية �إدارة وتن�سيق عمليات جتميع الورق بن�سبة  %89كما يف تاريخ 2014/09/30م من �إجمايل املواد
اخلام التي يحتاجها امل�صنع يف �أعماله الت�صنيعية .وي�ساعد هذا التكامل فيما بني ال�شركة وال�شركة التابعة (وا�سكو) على توفري املواد اخلام للم�صنع ب�أ�سعار
تناف�سية ت�ساعد على حت�سني و�إدارة التكلفة الأ�سا�سية للإنتاج بكفاءة.

4 44 -4التطورات الرئيسية لرأس مال الشركة
ت�أ�س�ست ال�شركة ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة حيث قيدت ب�سجل جتاري رقم  4030131516وتاريخ 1421/07/03هـ (املوافق 2000/09/30م) بر�أ�س
مال يبلغ ( )15.000.000خم�سة ع�شر مليون ريال �سعودي .وبتاريخ 1427/1/27هـ (املوافق 2006/02/26م) قامت ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال �إلى مبلغ
(� )60.000.000ستني مليون ريال �سعودي عن طريق �إ�صدار ح�ص�ص نقدية جديدة بقيمة ( )45.000.000خم�سة و�أربعني مليون ريال �سعودي مت الوفاء
بها نقد ًا من قبل ال�شركاء .وبتاريخ 1430/10/17هـ (املوافق 2009/10/06م) قامت ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال �إلى مبلغ ( )220.000.000مائتني وع�شرين
مليون ريال �سعودي عن طريق ر�سملة مبلغ ( )160.000.000مائة و�ستني مليون ريال �سعودي من ح�ساب جاري ال�شركاء .وبتاريخ 1432/05/08هـ (املوافق
2011/04/12م) قامت ال�شركة بزيادة ر�أ�س مالها �إلى مبلغ ( )320.000.000ثالثمائة وع�شرين مليون ريال �سعودي بزيادة قدرها ( )100.000.000مائة
مليون ريال �سعودي عن طريق ر�سملة مبلغ (� )70.400.000سبعني مليون واربع مائة الف ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة و( )29.600.000ت�سعة
وع�شرون مليون و�ستمائة �ألف ريال �سعودي من ح�ساب جاري ال�شركاء .وبتاريخ 1432/08/30هـ (املوافق 2011/07/31م) قامت ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال
�إلى مبلغ ( )360.000.000ثالثمائة و�ستني مليون ريال �سعودي عن طريق ر�سملة مبلغ (� )40.000.000أربعني مليون ريال �سعودي من ح�ساب �أرباح ال�شركة
امل�ستبقاة من ح�ساب جاري ال�شركاء للفرتة لغاية 2011/06/30م .وبتاريخ 1433/01/10هـ (املوافق 2011/12/05م) قرر ال�شركاء حتويل ال�شركة �إلى �شركة
م�ساهمة �سعودية بر�أ�س مال قدره ( )360.000.000ثالثمائة و�ستون مليون ريال �سعودي .وقد �أ�صدر معايل وزير التجارة وال�صناعة القرار الوزاري رقم /44ق
وتاريخ 1433/02/14هـ (املوافق 2012/01/08م) ب�إعالن حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة .وبتاريخ 1433/07/05هـ (املوافق 2012/05/26م)،
قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة املوافقة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى (� )400.000.000أربعمائة مليون ريال �سعودي ومت تغطية الزيادة البالغ
مقدارها (� )40.000.000أربعني مليون ريال �سعودي عن طريق ر�سملة مبلغ ( )15.000.000خم�سة ع�شر مليون ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة
ومبلغ ( )25.000.000خم�سة وع�شرون مليون ريال �سعودي من احل�ساب اجلاري للم�ساهمني .وبتاريخ 1435/11/08هـ (املوافق 2014/09/03م) ،قررت
اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة املوافقة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى ( )500.000.000خم�سمائة مليون ريال �سعودي ومت تغطية الزيادة عن طريق
ر�سملة مبلغ ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة كما يف 2014/07/31م .ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة حالي ًا خم�سمائة مليون
( )500.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى خم�سني مليون (� )50.000.000سهم عادي بقيمة �أ�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
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جدول �:29أهم التغيريات يف ر�أ�س مال ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي
التاريخ

نظام
ال�شركة

ر�أ�س املال قبل التغيري
(ريال)

ر�أ�س املال بعد التغيري
(ريال)

طبيعة التغري

�سبب التغيري

1421/07/03هـ (املوافق
2000/09/30م)

�شركة ذات
م�س�ؤولية
حمدودة

ال يوجد

15.000.000

ح�ص�ص نقدية

ت�أ�سي�س ال�شركة ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
بر�أ�س مال  15.000.000ريال �سعودي مكون
من  15.000ح�صة نقدية قيمة كل ح�صة
نقدية  1.000ريال �سعودي

1427/01/27هـ (املوافق
2006/02/26م)

�شركة ذات
م�س�ؤولية
حمدودة

15.000.000

60.000.000

ح�ص�ص نقدية

زيادة ر�أ�س املال مبقدار  45.000.000ريال
�سعودي مقدمة كح�ص�ص نقدية مدفوعة من
قبل ال�شركاء

1430/10/17هـ (املوافق
2009/10/06م)

�شركة ذات
م�س�ؤولية
حمدودة

60.000.000

220.000.000

ر�سملة ح�ساب جاري
ال�شركاء

زيادة ر�أ�س املال مبقدار ()160.000.000
ريال �سعودي عن طريق ر�سملة ح�ساب جاري
ال�شركاء

1432/05/08هـ (املوافق
2011/04/12م)

�شركة ذات
م�س�ؤولية
حمدودة

220.000.000

320.000.000

ر�سملة الأرباح
امل�ستبقاة وجاري
ال�شركاء

زيادة ر�أ�س املال مبقدار ()100.000.000
ريال �سعودي عن طريق ر�سملة
( )70.400.000ريال �سعودي من ح�ساب
الأرباح امل�ستبقاة ومبلغ ( )29.600.000ريال
�سعودي من ح�ساب جاري ال�شركاء

1432/08/30هـ (املوافق
2011/07/31م)

�شركة ذات
م�س�ؤولية
حمدودة

320.000.000

360.000.000

ر�سملة ح�ساب �أرباح
ال�شركاء امل�ستبقاة
و�أرباح الفرتة لغاية
2011/06/30م

زيادة ر�أ�س املال مبقدار ( )40.000.000ريال
�سعودي عن طريق ر�سملة الأرباح امل�ستبقاة
من ح�ساب جاري ال�شركاء للفرتة لغاية
2011/06/30م

1433/02/14هـ (املوافق
2012/01/08م)

�شركة
م�ساهمة

360.000.000

360.000.000

حتول �إلى �شركة
م�ساهمة

حتولت ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة �سعودية
بر�أ�س مال قدره  360مليون ريال �سعودي

1433/07/05هـ (املوافق
2012/05/26م)

�شركة
م�ساهمة

360.000.000

400.000.000

ر�سملة الأرباح
امل�ستبقاة وح�ساب
جاري ال�شركاء

زيادة ر�أ�س املال مبقدار ( )40.000.000ريال
�سعودي عن طريق ر�سملة ()15.000.000
ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة و
مبلغ ( )25.000.000من احل�ساب اجلاري
للم�ساهمني

1435/11/08هـ (املوافق
2014/09/03م)

�شركة
م�ساهمة

400.000.000

500.000.000

ر�سملة الأرباح
امل�ستبقاة

زيادة مبقدار ( )100.000.000ريال �سعودي
طريق ر�سملة ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة كما يف
2014/07/31م

امل�صدر :ال�شركة

ويقر جمل�س الإدارة �أن جميع الزيادات التي طر�أت على ر�أ�س مال ال�شركة (مبا يف ذلك الزيادة عن طريق احل�ساب اجلاري) ال تتعار�ض مع الأنظمة والقوانني
املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ومل تلج�أ فيها ال�شركة ال�ستخدام �أي متويل خارجي.
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4 44 -4الهيكل القانوني للشركة والشركات التابعة لها:
يو�ضح ال�شكل التايل الهيكل القانوين لل�شركة وال�شركات التابعة لها:
ر�سم تو�ضيحي  :3هيكل ال�شركة
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á°ü°üîàŸG

%3
%3

ôjhóJh ™«ªŒ ácô°T
(ƒµ°SGh) äÉØ∏îŸG

امل�صدر :ال�شركة

4 44 -4الشركات التابعة
متلك ال�شركة ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر  %100من ال�شركة التابعة (وا�سكو) و�شركة الإجنازات املتخ�ص�صة املحدودة ،حيث تبلغ ملكية ال�شركة املبا�شرة يف هاتني
ال�شركتني  ،%97يف حني متتلك ال�شركة التابعة (وا�سكو)  %3من احل�ص�ص يف �شركة الإجنازات املتخ�ص�صة املحدودة ومتتلك �شركة الإجنازات املتخ�ص�صة
املحدودة  %3من احل�ص�ص يف ال�شركة التابعة (وا�سكو).
4 44 -44 -4شركة تجميع وتدوير المخلفات (واسكو)

بتاريخ 1425/03/12هـ (املوافق 2004/05/01م) ،قام كل من �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده و�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم
عبداهلل �أبونيان و�إخوانه") وعبداهلل عبدالرحمن املعمر بت�أ�سي�س ال�شركة التابعة (وا�سكو) ،بر�أ�س مال قدره ( )500.000ريال �سعودي مت الوفاء بها نقد ًا،
حتت الإ�سم التجاري " �شركة جتميع وتدوير املخلفات" �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،ومت ت�سجيلها يف مدينة جدة بال�سجل التجاري رقم  4030148944وتاريخ
1425/03/12هـ.
وبتاريخ 1430/10/09هـ (املوافق 2009/01/06م) باع كل من �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده و�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم
عبداهلل �أبونيان و�إخوانه") و عبداهلل عبدالرحمن املعمر كامل احل�ص�ص التي ميلكونها يف ال�شركة التابعة (وا�سكو) �إلى كل من ال�شركة و�شركة الإجنازات
املتخ�ص�صة بذات القيمة الإ�سمية لها والبالغة ( )500.000ريال �سعودي .وبتاريخ 1435/02/06هـ (املوافق 2013/12/09م) مت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة التابعة
(وا�سكو) �إلى  20.000.000ريال �سعودي بزيادة مقدارها  19.500.000ريال �سعودي مت تغطيتها عن طريق ر�سملة ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة.
وحيث �أن ال�شركة التابعة (وا�سكو) تعمل جمال جتميع و�إعادة تدوير نفايات الورق فهي توفر بذلك املواد اخلام للم�صنع من خالل عملية �إدارة وتن�سيق عمليات
جتميع الورق التي يحتاجها امل�صنع مما ي�ساعد على توفري املواد اخلام للم�صنع ب�أ�سعار تناف�سية ت�ساعد على حت�سني و�إدارة التكلفة الأ�سا�سية للإنتاج بكفاءة.
ومتتلك ال�شركة التابعة (وا�سكو)  19مركز للتجميع يف �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية ،بالإ�ضافة الى ا�سطول نقل يتكون من � 350شاحنة.
وتعمل ال�شركة التابعة (وا�سكو) يف جتارة البيع باجلملة والتجزئة ملخلفات الورق والكرتون والبال�ستيك وجتهيزات املنازل والإعالنات واملواد الدعائية وتعترب
�شركة رائدة يف جمال جتميع املخلفات الورقية يف اململكة العربية ال�سعودية .وتتمتع ال�شركة بالتكامل الفعال يف �أعمالها من خالل مقدرتها على �إدارة وتن�سيق
عمليات جتميع املخلفات الورقية التي تدخل يف �صناعة الورق املعاد تدويره عن طريق �شبكة من املراكز والفروع التابعة لل�شركة التابعة (وا�سكو) ،مما يوفر لل�شركة
م�صدر ًا رخي�ص ًا للمادة اخلام والتي ت�سمى مب�صطلح "الورق امل�سرتجع" وت�شمل املخلفات الكرتونية املرجتعة من الأ�سواق ومكبات النفايات ،ب�أ�سعار تناف�سية
مما ميكنها من املحافظة على تكلفة منخف�ضة لت�صنيع الورق .وترتكز �أعمال ال�شركة التابعة (وا�سكو) على جمالني رئي�سيني هما:
 جمع وت�صنيف الورق واملواد املرجتعة يف عدة مواقع يف �أنحاء اململكة.
 بيع الورق امل�سرتجع �إلى ال�شركة وغريها من ال�شركات.
�أما بالن�سبة لعملية جتميع ال�شركة التابعة (وا�سكو) للمادة اخلام (الورق امل�سرتجع) امل�شار �إليها �أعاله وذلك من املوردين لها ،ف�إنها تقوم بذلك من خالل عدة
طرق �أهمها:
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املناق�صات ب�ش�أن مرادم النفايات التابعة لبلديات املدن غري الرئي�سية واملحافظات – مث ًال  -الطائف وجيزان و�أبو عري�ش وبي�شة ووادي جيزان و�صبيه
والتي ال ت�شكل جزء ًا كبري ًا من �أعمال ال�شركة التابعة (وا�سكو) حيث ت�شكل �أقل ن�سبة جتميع ما ن�سبته  %6من املواد املجمعة كما يف � 30سبتمرب 2014م،
بالإ�ضافة �إلى التعاقد املبا�شر و�أوامر ال�شراء مع م�شغلي املرادم مثل �شركة ال�شرق الأو�سط حلماية البيئة يف الريا�ض ،و�شركة �سدر جدة (مردم)
والريا�ض (�شوارع) و�شركة دلة (مردم املدينة) والتي متثل ن�سبة  ،%11كما يف � 30سبتمرب 2014م.
عقود مع �شركات مطابع كبرية �أو �شركات م�ستهلكة للورق ولديها خملفات ورقية كبرية مثل �شركة البنوي ومطاعم البيك وجمموعة حممود �سعيد.
وا�سواق ال�سوبرماركت والتي ت�شمل بنده ،وبن داوود ،و�أ�سواق العثيم ومرحبا ومانول (جده) .وت�شكل ما ن�سبته  ،%64كما يف � 30سبتمرب 2014م.

 ال�شوارع والتي يتم جتميع املخلفات منها ومن املنازل من قبل عمالة ال�شركة التابعة (وا�سكو) وت�شكل ما ن�سبته  ،%19كما يف � 30سبتمرب 2014م.
وتبلغ الكمية املجمعة عن طريق ال�شركة التابعة (وا�سكو)  391.000طن كما يف عام 2013م ت�شكل  %40من �سوق جتميع خملفات الورق يف اململكة العربية
ال�سعودية.
وقد حققت ال�شركة التابعة (وا�سكو) �صايف �أرباح لل�سنوات الثالث املا�ضية كما يلي:
جدول � :30صايف �أرباح ال�شركة التابعة (وا�سكو) لل�سنوات الثالث املا�ضية
�صايف الأرباح

ال�سنة
2011م

 27.270.829ريال �سعودي

2012م

 7.397.082ريال �سعودي

2013م

 19.326.836ريال �سعودي

لغاية 2014/09/30م

 19.212.810ريال �سعودي

امل�صدر :ال�شركة

ويقر جمل�س الإدارة بعدم علمه ب�أية �أنظمة �أو ت�شريعات جديدة ت�سعى احلكومة حالي ًا لإ�صدارها فيما يتعلق بقطاع جتميع وتدوير النفايات.
4 44 -44 -4شركة اإلنجازات المتخصصة

قررت ال�شركة يف تاريخ 1429/09/01هـ (املوافق 2008/09/01م) �إن�شاء �شركة الإجنازات املتخ�ص�صة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة
الريا�ض بال�سجل التجاري رقم  1010256543بتاريخ 1429/09/20هـ ،ومتتلك ال�شركة ن�سبة  %100من امللكية الفعلية يف �شركة الإجنازات املتخ�ص�صة ب�شكل
مبا�شر وغري مبا�شر.
ت�شمل الأغرا�ض �شركة الإجنازات املتخ�ص�صة ،وفق ًا مل�ستنداتها الت�أ�سي�سية ،ما يلي :جتارة اجلملة والتجزئة يف املخلفات الورقية والبال�ستيكية والورق والكرتون
ومنتجات البال�ستيك ونظافة املباين ال�سكنية والتجارية و�شراء الأرا�ضي لإقامة املباين وا�ستثمارها بالبيع �أو الإيجار� .إال �أن �شركة الإجنازات املتخ�ص�صة املحدودة
مل متار�س �أي ن�شاط جتاري منذ ت�أ�سي�سها كما ال يوجد لديها �أية �أ�صول (با�ستثناء ملكيتها يف ال�شركة التابعة (وا�سكو)) �أو عمالة حتى تاريخ هذه الن�شرة .وقد
قامت ال�شركة بت�أ�سي�س �شركة الإجنازات املتخ�ص�صة لت�ساهم معها ك�شريك ثاين يف متلك ال�شركة التابعة (وا�سكو) حيث �أن نظام ال�شركات ال�سعودي ي�شرتط �أن
ال يقل عدد ال�شركاء يف ال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة عن �شريكني �إثنني.

4 44 -4التغييرات في ملكية الشركة
ت�أ�س�ست ال�شركة ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة حيث �سجلت بال�سجل التجاري رقم  4030131516وتاريخ 1421/07/03هـ (املوافق 2000/09/30م) بر�أ�س مال
نقدي قدره ( )15.000.000خم�سة ع�شر مليون ريال �سعودي.
جدول  :31هيكل ملكية ال�شركة عند ت�أ�سي�سها ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
عدد احل�ص�ص

القيمة الأ�سمية للح�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

13.500

1.000

%90

�شركة املهيدب القاب�ضة

1.500

1.000

%10

الإجمايل

15.000

-

%100

امل�صدر :ال�شركة

وبتاريخ 1427/01/27هـ (املوافق 2006/02/26م) قامت �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده بالتنازل عن جزء من ح�ص�صها يف ال�شركة ميثل  %49.73من ر�أ�س
مال ال�شركة ،وقامت �شركة املهيدب القاب�ضة بالتنازل عن جميع ح�ص�صها يف ال�شركة ،وح�صلت هذه التنازالت ل�صالح كل من �شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة
�سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه") وال�شريك اجلديد عبداهلل عبدالرحمن �إبراهم املعمر ،كما قامت ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال �إلى مبلغ
(� )60.000.000ستني مليون ريال �سعودي عن طريق �إ�صدار ح�ص�ص نقدية جديدة بقيمة ( )45.000.000خم�سة و�أربعني مليون ريال �سعودي مت الوفاء بها
من قبل ال�شركاء.
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جدول  :32هيكل ملكية ال�شركة بتاريخ 1427/01/27هـ (املوافق 2006/02/26م)
عدد احل�ص�ص

القيمة الأ�سمية للح�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

24.162

1.000

%40.270

�شركة لفانا القاب�ضة
(املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه")

24.162

1.000

%40.270

عبداهلل عبدالرحمن �إبراهيم املعمر

11.676

1.000

%19.460

الإجمايل

60.000

-

%100

امل�صدر :ال�شركة

وبتاريخ 1430/10/17هـ (املوافق 2009/10/06م) قامت ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال �إلى مبلغ ( )220.000.000مائتني وع�شرين مليون ريال �سعودي عن طريق
ر�سملة مبلغ ( )160.000.000مائة و�ستني مليون ريال �سعودي من ح�ساب جاري ال�شركاء.
جدول :33هيكل ملكية ال�شركة بتاريخ 1430/10/17هـ (املوافق 2009/10/06م)
عدد احل�ص�ص

القيمة الأ�سمية للح�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

88.594

1.000

%40.270

�شركة لفانا القاب�ضة
(املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه")

88.594

1.000

%40.270

عبداهلل عبدالرحمن �إبراهيم املعمر

42.812

1.000

%19.460

الإجمايل

220.000

-

%100

امل�صدر :ال�شركة

وبتاريخ 1432/05/08هـ (املوافق 2011/04/12م) قامت ال�شركة بزيادة ر�أ�س مالها �إلى مبلغ ( )320.000.000ثالثمائة وع�شرين مليون ريال �سعودي بزيادة
قدرها ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي عن طريق ر�سملة ( )70.400.000ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة ومبلغ ( )29.600.000ريال
�سعودي من ح�ساب جاري ال�شركاء.
جدول  :34هيكل ملكية ال�شركة بتاريخ 1432/05/08هـ (املوافق 2011/04/12م)
عدد احل�ص�ص

القيمة الأ�سمية للح�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

128.864

1.000

%40.270

�شركة لفانا القاب�ضة
(املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه")

128.864

1.000

%40.270

عبداهلل عبدالرحمن �إبراهيم املعمر

62.272

1.000

%19.460

الإجمايل

320.000

-

%100

امل�صدر :ال�شركة

وبتاريخ 1432/08/30هـ (املوافق 2011/07/31م) قامت ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال �إلى مبلغ ( )360.000.000ثالثمائة و�ستني مليون ريال �سعودي عن
طريق ر�سملة مبلغ (� )40.000.000أربعني مليون ريال �سعودي من ح�سابات جاري ال�شركاء للفرتة لغاية 2011/06/30م .وبتاريخ 1432/08/30هـ (املوافق
2011/07/31م) قامت ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال �إلى مبلغ ( )360.000.000ثالثمائة و�ستني مليون ريال �سعودي عن طريق ر�سملة مبلغ ()40.000.000
�أربعني مليون ريال �سعودي من ح�سابات جاري ال�شركاء للفرتة لغاية 2011/06/30م.
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جدول  :35هيكل ملكية ال�شركة بتاريخ 1432/08/30هـ (املوافق 2011/07/31م)
عدد احل�ص�ص

القيمة الأ�سمية للح�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شريك
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

144.972

1.000

%40.270

�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم
عبداهلل �أبونيان و�إخوانه")

144.972

1.000

%40.270

عبداهلل عبدالرحمن �إبراهيم املعمر

70.056

1.000

%19.460

الإجمايل

360.000

-

%100

امل�صدر :ال�شركة

وبنا ًء على قرار ال�شركاء بتاريخ 1433/1/10هـ (املوافق 2011/12/05م) ومبوجب قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة رقم /44ق وتاريخ 1433/02/14هـ
(املوافق 2012/01/08م) حتولت ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية بر�أ�س مال قدره ( )360.000.000ثالثمائة و�ستني مليون ريال �سعودي .وتنازلت
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده عن جزء من �أ�سهمها يعادل ن�سبة  %4.95من ر�أ�س مال ال�شركة ل�صالح امل�ساهم اجلديد عماد عبدالقادر املهيدب ،كما تنازلت
�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه") عن جزء من �أ�سهمها يعادل ن�سبة  %4.95من ر�أ�س مال ال�شركة ل�صالح
امل�ساهم اجلديد عبدالإله عبداهلل �أبونيان.
يو�ضح اجلدول التايل ملكية ال�شركة وتوزيع �أ�سهمها فيما بني امل�ساهمني فيها عند التحول.
جدول  :36هيكل ملكية ال�شركة عند حتويلها �إلى �شركة م�ساهمة
عدد الأ�سهم

القيمة الأ�سمية للأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم امل�ساهم
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

12.715.200

127.152.000

%35.320

�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل
�أبونيان و�إخوانه")

12.715.200

127.152.000

%35.320

عبداهلل عبدالرحمن �إبراهيم املعمر

7.005.600

70.056.000

%19.460

عماد عبدالقادر املهيدب

1.782.000

17.820.000

%4.950

عبدالإله عبداهلل �أبو نيان

1.782.000

17.820.000

%4.950

الإجمايل

36.000.000

360.000.000

%100

امل�صدر :ال�شركة

وبتاريخ 1433/07/05هـ (املوافق 2012/05/26م)  ،وافقت اجلمعية العامية غري العادية لل�شركة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى (� )400.000.000أربعمائة
مليون ريال �سعودي ومت تغطية الزيادة البالغ قدرها (� )40.000.000أربعني مليون ريال �سعودي عن طريق ر�سملة ( )15.000.000خم�سة ع�شر مليون ريال
�سعودي من ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة ومبلغ ( )25.000.000خم�سة وع�شرون مليون ريال �سعودي من احل�ساب اجلاري للم�ساهمني.
جدول  :37هيكل ملكية ال�شركة بتاريخ 1433/07/05هـ (املوافق 2012/05/26م)
عدد الأ�سهم

القيمة الأ�سمية للأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم امل�ساهم
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

14.128.000

141.280.000

%35.320

�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل
�أبونيان و�إخوانه")

14.128.000

141.280.000

%35.320

عبداهلل عبدالرحمن �إبراهيم املعمر

7.784.000

77.840.000

%19.460

عماد عبدالقادر املهيدب

1.980.000

19.800.000

%4.950

عبدالإله عبداهلل �أبو نيان

1.980.000

19.800.000

%4.950

الإجمايل

40.000.000

400.000.000

%100

امل�صدر :ال�شركة

31

وبتاريخ 1435/11/08هـ (املوافق 2014/09/03م) ،قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة املوافقة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى ()500.000.000
خم�سمائة مليون ريال �سعودي ومت تغطية الزيادة عن طريق ر�سملة مبلغ ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة كما يف
2014/07/31م .وهو ر�أ�س مال ال�شركة احلايل.
جدول  :38هيكل ملكية ال�شركة بتاريخ 1435/11/08هـ (املوافق 2014/09/03م)
عدد الأ�سهم

القيمة الأ�سمية للأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ا�سم امل�ساهم
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

17.660.000

176.600.000

%35.320

�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل
�أبونيان و�إخوانه")

17.660.000

176.600.000

%35.320

عبداهلل عبدالرحمن �إبراهيم املعمر

9.730.000

97.300.000

%19.460

عماد عبدالقادر املهيدب

2.475.000

24.750.000

%4.950

عبدالإله عبداهلل �أبو نيان

2.475.000

24.750.000

%4.950

الإجمايل

50.000.000

500.000.000

%100

امل�صدر :ال�شركة

4 44 -4هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة حالي ًا خم�سمائة مليون ( )500.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى خم�سني مليون (� )50.000.000سهم عادي بقيمة �أ�سمية قدرها ()10
ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد .وفيما يلي هيكل ملكية �أ�سهم ال�شركة قبل وبعد الطرح:
جدول :39هيكل ملكية �أ�سهم ال�شركة قبل وبعد الطرح
بعد الطرح

قبل الطرح

عدد الأ�سهم

القيمة الأ�سمية
(ريال)

ن�سبة
امللكية
املبا�شرة

ن�سبة
امللكية
غري
املبا�شرة

عدد الأ�سهم

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

17.660.000

176.600.000

%35.320

-

11.619.500

116.195.000

�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة
�سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل
�أبونيان و�إخوانه")

17.660.000

176.600.000

%35.320

-

11.619.500

116.195.000

%23.239

عبداهلل عبدالرحمن �إبراهيم
املعمر

9.730.000

97.300.000

%19.460

-

6.811.000

68.110.000

%13.622

-

عماد عبدالقادر املهيدب

2.475.000

24.750.000

%4.950

%9.102

2.475.000

24.750.000

%4.950

%5.99

عبدالإله عبداهلل �أبو نيان

2.475.000

24.750.000

%4.950

%4.709

2.475.000

24.750.000

%4.950

%3.01

اجلمهور

-

-

-

-

15.000.000

150.000.000

%30.00

-

املجموع

50.000.000

500.000.000

%13.811

50.000.000

500.000.000

%100

امل�ساهمون

امل�صدر :ال�شركة
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%100

القيمة اال�سمية
(ريال)

ن�سبة
امللكية
املبا�شرة

ن�سبة
امللكية
غري
املبا�شرة

%23.239

-

%9.00

4 44 -4المساهمون الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة
يبني اجلدول التايل تفا�صيل امل�ساهمني الكبار يف ال�شركة الذين ميلكون � %5أو �أكرث من ر�أ�س مال ال�شركة ب�شكل مبا�شر:
جدول  :40تفا�صيل امل�ساهمني الكبار الذين ميلكون � %5أو �أكرث من ر�أ�س مال ال�شركة ب�شكل مبا�شر
قبل الطرح
امل�ساهمون

بعد الطرح

عدد الأ�سهم

القيمة الأ�سمية
(ريال)

ن�سبة امللكية
املبا�شرة

عدد الأ�سهم

القيمة الإ�سمية
(ريال)

ن�سبة امللكية
املبا�شرة

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

17.660.000

176.600.000

%35.320

11.619.500

116.195.000

%23.239

�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا
بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان
و�إخوانه")

17.660.000

176.600.000

%35.320

11.619.500

116.195.000

%23.239

عبداهلل عبدالرحمن �إبراهيم املعمر

9.730.000

97.300.000

%19.460

6.811.000

68.110.000

%13.622

املجموع

45.050.000

450.500.000

%90.10

30.050.000

300.500.000

%60.10

امل�صدر :ال�شركة

فيما يلي تفا�صيل امل�ساهمني الذين ميلكون � %5أو �أكرث من ر�أ�س مال ال�شركة ب�شكل غري مبا�شر:
جدول  :41تفا�صيل امل�ساهمني الذين ميلكون �أكرث من  %5من ر�أ�س مال ال�شركة ب�شكل غري مبا�شر
قبل الطرح
امل�ساهمون

بعد الطرح

عدد الأ�سهم

القيمة الأ�سمية
(ريال)

ن�سبة امللكية
غري املبا�شرة

عدد الأ�سهم

القيمة الإ�سمية
(ريال)

ن�سبة امللكية
غري املبا�شرة

�سليمان عبدالقادر املهيدب

4.592.712.5

45.927.125.0

%9.185

3.214.898.8

32.148.987.5

%6.05

عماد عبدالقادر املهيدب

4.550.770.0

45.507.700.0

%9.102

4.550.770.0

4.5.507.700.0

%5.99

ع�صام عبدالقادر املهيدب

4.546.240.0

45.462.400.0

%9.092

3.182.368.8

31.823.687.5

%5.97

املجموع

13.689.722.5

136.897.225

%27.379

9.582.806.4

95.828.062.5

%18.01

امل�صدر :ال�شركة

4 44 -4نبذة عن الشركات المالكة ألسهم في الشركة
توجد �شركتني �ضمن امل�ساهمني يف ال�شركة ،وهما:
4 44 -44 -4شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده هي �شركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة يف الدمام بال�سجل التجاري رقم  2050009333وتاريخ 1400/09/17هـ (املوافق
1980/07/29م) ،بر�أ�س مال قدره ( )1.000.000.000مليار ريال �سعودي.
تت�ضمن �أن�شطة ال�شركة املذكورة جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية والزراعية ،والأقم�شة ،واملن�سوجات ،والأحذية ،واملالب�س ،و�أواين املطبخ ،والأثاث
اخل�شبي ،والدراجات الهوائية ،وقطع غيارها ،والنفط ،والغاز الطبيعي ،والزيت ،وحمركات البنزين ،والفحم ،واملخ�صبات الزراعية ،وطفايات احلريق ،وت�أجري
ال�سيارات ،وخدمات ال�سفر وال�سياحة ،وت�أجري امل�ستودعات ،وت�شغيل الفنادق واملطاعم ،و�شراء العقارات وت�شييد املباين عليها ،والدعاية ،واملغا�سل الآلية لل�سيارات،
وحمطات املحروقات ،و�إقامة امل�شاريع الزراعية وال�صناعية وت�شغيلها ،والطرق والأعمال ال�صحية ،واملقاوالت العامة ،وت�شغيل ونظافة املطارات ومراكز الت�سوق،
واملرافق العامة ،واملرافق الكهربائية ،وامل�ستودعات.
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وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية الأ�سهم يف �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده.
جدول  :42هيكل ملكية �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده
عدد الأ�سهم

ا�سم امل�ساهم
�شركة �سليمان عبدالقادر املهيدب و�شركاه ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة،
مملوكة من قبل:
�سليمان عبدالقادر املهيدب

%90.2

عماد عبدالقادر املهيدب

%2.5

ع�صام عبدالقادر املهيدب

%2.5

م�صعب �سليمان املهيدب

%0.6

�أحمد �سليمان املهيدب

%0.6

عبداحلميد �سليمان املهيدب

%0.6

حممد �سليمان املهيدب

%0.6

عبدالقادر �سليمان املهيدب

%0.6

عبداملح�سن �سليمان املهيدب

%0.6

نورة �سليمان املهيدب

%0.6

لولوة �سليمان املهيدب

%0.6

�شركة عماد عبدالقادر املهيدب و�شركاه ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة،
مملوكة من قبل:
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عماد عبدالقادر املهيدب

%90.2

�سليمان عبدالقادر املهيدب

%2.5

ع�صام عبدالقادر املهيدب

%2.5

عبداهلل عماد املهيدب

%0.8

رمي عماد املهيدب

%0.8

عبدالعزيز عماد املهيدب

%0.8

عبدالرحمن عماد املهيدب

%0.8

خالدعماد املهيدب

%0.8

نوف عماد املهيدب

%0.8

25.650.000

25.650.000

القيمة الأ�سمية للأ�سهم
(ريال �سعودي(
256.500.000

256.500.000

ن�سبة امللكية يف �شركة
عبدالقادر املهيب و�أوالده
%25.650

%25.650

عدد الأ�سهم

ا�سم امل�ساهم
�شركة ع�صام عبدالقادر املهيدب و�شركاه ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة،
مملوكة من قبل:
ع�صام عبدالقادر املهيدب

%90.1

�سليمان عبدالقادر املهيدب

%2.5

عماد عبدالقادر املهيدب

%2.5

�سارة ع�صام املهيدب

%0.7

نورة ع�صام املهيدب

%0.7

لولوة ع�صام املهيدب

%0.7

حممد ع�صام املهيدب

%0.7

دانة ع�صام املهيدب

%0.7

عبد القادر ع�صام املهيدب

%0.7

دمي ع�صام املهيدب

%0.7

�شركة لولوة �سليمان �صالح املديهيم و�شركائها ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة ،مملوكة من قبل:
لولوة �سليمان �صالح املديهيم

%95

�سليمان عبدالقادر املهيدب

%5

�شركة مرمي عبدالقادر املهيدب و�شركائها ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة،
مملوكة من قبل:
مرمي عبدالقادر املهيدب

%94

هيفاء عبدالقادر املهيدب

%2

عواطف عبدالقادر املهيدب

%2

متا�ضر عبدالقادر املهيدب

%2

�شركة هيفاء عبدالقادر املهيدب و�شركائها ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة،
مملوكة من قبل:
هيفاء عبدالقادر املهيدب

%94

مرمي عبدالقادر املهيدب

%2

عواطف عبدالقادر املهيدب

%2

متا�ضر عبدالقادر املهيدب

%2

25.650.000

4.750.000

3.325.000

3.325.000

القيمة الأ�سمية للأ�سهم
(ريال �سعودي(
256.500.000

47.500.000

33.250.000

33.250.000

ن�سبة امللكية يف �شركة
عبدالقادر املهيب و�أوالده
%25.650

%4.750

%3.325

%3.325
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ا�سم امل�ساهم

عدد الأ�سهم

�شركة عواطف عبدالقادر املهيدب و�شركائها ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة،
مملوكة من قبل:

3.325.000

عواطف عبدالقادر املهيدب

%94

مرمي عبدالقادر املهيدب

%2

هيفاء عبدالقادر املهيدب

%2

متا�ضر عبدالقادر املهيدب

%2

�شركة متا�ضر عبدالقادر املهيدب و�شركائها ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة،
مملوكة من قبل:
متا�ضر عبدالقادر املهيدب

%94

مرمي عبدالقادر املهيدب

%2

هيفاء عبدالقادر املهيدب

%2

عواطف عبدالقادر املهيدب

%2

�شركة �أموال الأجيال التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،مملوكة من
قبل:
�سليمان عبدالقادر املهيدب

%27

عماد عبدالقادر املهيدب

%27

ع�صام عبدالقادر املهيدب

%27

لولوة �سليمان �صالح املديهيم

%5

عواطف عبدالقادر املهيدب

%3.5

مرمي عبدالقادر املهيدب

%3.5

هيفاء عبدالقادر املهيدب

%3.5

متا�ضر عبدالقادر املهيدب

%3.5

الإجمايل

3.325.000

5.000.000

100.000.000

القيمة الأ�سمية للأ�سهم
(ريال �سعودي(
33.250.000

33.250.000

50.000.000

1.000.000.000

ن�سبة امللكية يف �شركة
عبدالقادر املهيب و�أوالده
%3.325

%3.325

%5.000

%100

امل�صدر :ال�شركة

4 44 -44 -4شركة لفانا القابضة (المعروفة سابقًا بـ "شركة إبراهيم عبداهلل أبونيان وإخوانه")

هي �شركة م�ساهمة م�سجلة يف الريا�ض مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010156049وتاريخ 1420/07/22هـ (املوافق 1999/10/31م) حتت �إ�سم "�شركة
�إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه" ،وقد تغري �أ�سمها الحق ًا �إلى "�شركة لفانا القاب�ضة" وهي �شركة م�ساهمة بر�أ�س مال قدره ( )75.000.000خم�سة و�سبعون
مليون ريال �سعودي.
وتت�ضمن �أن�شطة ال�شركة املذكورة :مقاوالت عامة للمباين ،و�أعمال املياه وال�صرف ال�صحي والطرق واجل�سور واالنفاق ،والأعمال الكهربائية وامليكانيكية
وااللكرتونية و�شبكات االت�صاالت؛ و�إقامة و�صيانة ونظافة و�إدارة وت�شغيل وتن�سيق وت�شجري احلدائق واملتنزهات ،وجتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية واملياه
ال�صحية ومواد البناء والأجهزة الكهربائية ،و�شراء الأرا�ضي و�إقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع �أو الإيجار ل�صالح ال�شركة.
وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية الأ�سهم يف �شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه").
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جدول  :43هيكل ملكية �شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابقاً بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه")
ا�سم امل�ساهم

عدد الأ�سهم

القيمة الإ�سمية للأ�سهم
(ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

�شركة عبدالعزيز بن عبداهلل �أبونيان ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،مملوكة
من قبل:

1.000.000

10.000.000

%13.334

عبدالعزيز بن عبداهلل بن را�شد �أبو نيان

%95

�شركة ذهب العائلة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة،
مملوكة من قبل:

%5

�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا
بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان
و�إخوانه")

%94

عبدالعزيز بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

�إبراهيم بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

خالد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

حممد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

عبد الإله بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

منرية �إبراهيم حممد �أبو نيان

%0.4

�سارة بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

�سلوى بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

نوال بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

مها بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

�شركة �إبراهيم بن عبداهلل �أبونيان ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،مملوكة
من قبل:
�إبراهيم بن عبداهلل بن را�شد �أبو نيان

%95

�شركة ذهب العائلة

%5

�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا
بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان
و�إخوانه")

%94

عبدالعزيز بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

�إبراهيم بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

خالد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

حممد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

عبد الإله بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

منرية �إبراهيم حممد �أبو نيان

%0.4

�سارة بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

�سلوى بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

نوال بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

مها بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

1.000.000

10.000.000

%13.334
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ا�سم امل�ساهم

عدد الأ�سهم

القيمة الإ�سمية للأ�سهم
(ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

�شركة خالد بن عبداهلل �أبونيان ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،مملوكة من
قبل:

1.000.000

10.000.000

%13.334

خالد بن عبداهلل بن را�شد �أبو نيان

%95

�شركة ذهب العائلة

%5

�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا
بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان
و�إخوانه")

%94

عبدالعزيز بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

�إبراهيم بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

خالد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

حممد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

عبد الإله بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

منرية �إبراهيم حممد �أبو نيان

%0.4

�سارة بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

�سلوى بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

نوال بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

مها بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

�شركة حممد بن عبداهلل �أبونيان ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،مملوكة
من قبل:
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حممد بن عبداهلل بن را�شد �أبو نيان

%95

�شركة ذهب العائلة

%5

�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا
بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان
و�إخوانه")

%94

عبدالعزيز بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

�إبراهيم بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

خالد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

حممد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

عبد الإله بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

منرية �إبراهيم حممد �أبو نيان

%0.4

�سارة بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

�سلوى بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

نوال بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

مها بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

1.000.000

10.000.000

%13.334

ا�سم امل�ساهم

عدد الأ�سهم

القيمة الإ�سمية للأ�سهم
(ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

�شركة عبدالإله بن عبداهلل �أبونيان ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،مملوكة
من قبل:

1.000.000

10.000.000

%13.334

عبد الإله بن عبداهلل بن را�شد �أبو نيان

%95

�شركة ذهب العائلة

%5

�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة
�سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل
�أبونيان و�إخوانه")

%94

عبدالعزيز بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

�إبراهيم بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

خالد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

حممد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

عبد الإله بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

منرية �إبراهيم حممد �أبو نيان

%0.4

�سارة بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

�سلوى بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

نوال بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

مها بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

�شركة منرية �إبراهيم حممد �أبونيان ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،مملوكة
من قبل:
منرية بن �إبراهيم بن حممد �أبو نيان

%95

�شركة ذهب العائلة

%5

�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة
�إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه")

%94

عبدالعزيز بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

�إبراهيم بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

خالد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

حممد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

عبد الإله بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

منرية �إبراهيم حممد �أبو نيان

%0.4

�سارة بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

�سلوى بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

نوال بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

مها بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

500.000

5.000.000

%6.666
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عدد الأ�سهم

ا�سم امل�ساهم
�شركة �سارة بنت عبداهلل �أبونيان ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،مملوكة
من قبل:
�سارة بنت عبداهلل بن را�شد �أبو نيان

%95

�شركة ذهب العائلة

%5

�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ
"�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه")

%94

عبدالعزيز بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

�إبراهيم بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

خالد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

حممد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

عبد الإله بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

منرية �إبراهيم حممد �أبو نيان

%0.4

�سارة بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

�سلوى بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

نوال بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

مها بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

�شركة �سلوى بنت عبداهلل �أبونيان ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،مملوكة
من قبل:
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�سلوى بنت عبداهلل بن را�شد �أبو نيان

%95

�شركة ذهب العائلة

%5

�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة
�سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل
�أبونيان و�إخوانه")

%94

عبدالعزيز بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

�إبراهيم بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

خالد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

حممد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

عبد الإله بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

منرية �إبراهيم حممد �أبو نيان

%0.4

�سارة بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

�سلوى بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

نوال بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

مها بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

500.000

500.000

القيمة الإ�سمية للأ�سهم
(ريال �سعودي)
5.000.000

5.000.000

ن�سبة امللكية
%6.666

%6.666

عدد الأ�سهم

ا�سم امل�ساهم
�شركة نوال بنت عبداهلل �أبونيان ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،مملوكة
من قبل:
نوال بنت عبداهلل بن را�شد �أبو نيان

%95

�شركة ذهب العائلة

%5

�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ
"�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه")

%94

عبدالعزيز بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

�إبراهيم بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

خالد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

حممد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

عبد الإله بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

منرية �إبراهيم حممد �أبو نيان

%0.4

�سارة بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

�سلوى بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

نوال بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

مها بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

�شركة مها بنت عبداهلل �أبونيان ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،مملوكة من
قبل:
مها بنت عبداهلل بن را�شد �أبو نيان

%95

�شركة ذهب العائلة

%5

�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة
�إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه")

%94

عبدالعزيز بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

�إبراهيم بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

خالد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

حممد بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

عبد الإله بن عبداهلل �أبو نيان

%0.8

منرية �إبراهيم حممد �أبو نيان

%0.4

�سارة بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

�سلوى بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

نوال بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

مها بنت عبداهلل �أبو نيان

%0.4

الإجمايل

500.000

500.000

7.500.000

القيمة الإ�سمية للأ�سهم
(ريال �سعودي)
5.000.000

5.000.000

75.000.000

ن�سبة امللكية
%6.666

%6.666

%100.000

امل�صدر :ال�شركة
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4 44 -4الطبيعة العامة ألعمال الشركة ووصف للمنتجات الرئيسية
يتمثل الن�شاط الرئي�سي احلايل لل�شركة يف �صناعة التغليف الثانوي (ورق الكرتون) (ورق الكرتون املبطن ،ورق الكرتون املتعرج ،ورق الكرتون املبطن ذو الطبقة
البي�ضاء ،ورق الكرافت ،ورق �إ�س� .سي� .إف ).والورق ال�صناعي (ورق الأنابيب الكرتونية ،ورق الكرتون للألواح اجلب�سية ،والورق عايل الت�شرب للفورمايكا).
ويو�ضح ال�شكل التايل تق�سيم منتجات ال�شركة.
ر�سم تو�ضيحي  :4منتجات ال�شركة

ácô°ûdG äÉéàæe

á«fƒJôµdG Ö«HÉfC’G ¥Qh
Coreboard

»YÉæ°üdG ¥QƒdG äÉéàæe

¿ƒJôµdG ¥Qh äÉéàæe

Industrial paper

Containerboard

ÊƒJôµdG ¥QƒdG
á«Ñ°ûÿG ìGƒdCÓd
Plasterboard
Liner

‹ÉY ÊƒJôc ¥Qh
áYÉæ°üd Üô°ûàdG
ÉµjÉehQƒØdG
Absorbentkraft

¿ƒJôµdG ¥Qh
ø£ÑŸG

¿ƒJôµdG ¥Qh
êô©àŸG

¥Qh
±G. »°S .¢SG

Testliner

Fluting

SCF

hP ø£ÑŸG ÊƒJôµdG ¥QƒdG
AÉ°†«ÑdG É«∏©dG á≤Ñ£dG

¥Qh
âaGôµdG

White Top Liner

Kraftliner
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وتنق�سم �صناعة الورق والورق املقوى ب�شكل عام �إلى �أربعة �أق�سام رئي�سية وهي:
1.1الورق ال�صناعي وي�ستخدم يف الأغرا�ض ال�صناعية والذي ي�ستخدم لإنتاج �ألواح اجلب�س والألواح الورقية الأ�سا�سية
2.2ورق التغليف وينق�سم �إلى ق�سمني هما التغليف الأويل والتغليف الثانوي (ورق الكرتون) واللذان ي�ستخدما لإنتاج الورق املقوى ،حاويات الأغذية ،ورق
التغليف املعاد تدويره ،وورق الكرتون املبطن
3.3ورق النظافة والذي ي�ستخدم يف امل�ستلزمات املنزلية وال�صحية لإنتاج مناديل الوجه ،ورق احلمام ،فوط الأطفال ،والفوط ال�صحية
4.4ورق الر�سم والذي ي�ستخدم يف ال�صحف والكتابة والطباعة وينتج منه ورق ال�صحف ،وورق املن�شورات ،والورق املغلف والورق الغري م�صقول
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن قطاع �صناعة الورق لي�س من �ضمن القطاعات التي تتمتع بالدعم احلكومي يف اململكة ،كما �أن منتجات �صناعة الورق ال تتمتع باحلماية
التنظيمية للمنتجات الوطنية .وتخ�ضع املنتجات املناف�سة ملنتجات ال�شركة والتي يتم ا�ستريادها �إلى اململكة لر�سوم جمركية مبقدار  %5من قيمتها.

4 4 4 -4أهم المراحل والتطورات التي طرأت على المصنع والمنتجات الرئيسية التي ينتجها
يف عام 2000م ،مت افتتاح امل�صنع واملقام يف حي اخلمرة ال�صناعية يف مدينة جده .ويو�ضح اجلدول التايل �أهم التطورات التي �شهدها امل�صنع منذ ت�أ�سي�سه وحتى
تاريخ هذه الن�شرة.
جدول  :44ملخ�ص عن �أهم التطورات التي �شهدها امل�صنع
التطورات

الطاقة الإنتاجية الفعلية (طن ورق � /سنة)

الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية (طن
ورق � /سنة)

1421/07/03هـ (املوافق
2000/09/30م)

ت�أ�سي�س ال�شركة بر�أ�س مال قدره ()15.000.000
ريال �سعودي

-

-

1421/11/28هـ (املوافق
2001/02/22م)

احل�صول على الرتخي�ص ال�صناعي رقم �/1500ص

-

-

2000م

�إن�شاء امل�صنع بخط �إنتاج واحد

-

-

2001م

بدء الإنتاج التجريبي للم�صنع

-

60.000

2002م

بدء الإنتاج التجاري للم�صنع

60.000

60.000

ال�سنة
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الطاقة الإنتاجية الفعلية (طن ورق � /سنة)

الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية (طن
ورق � /سنة)

2004م

تطوير خط الإنتاج الأول وزيادة الطاقة الإنتاجية

80.000

90.000

2006م

�إ�ضافة خط الإنتاج الثاين للم�صنع بطاقة �إنتاجية
مقدارها  150.000طن ورق �سنوي ًا

170.000

240.000

2010م

�إ�ضافة خط الإنتاج الثالث للم�صنع بطاقة �إنتاجية
مقدارها  180.000طن ورق �سنوي ًا

300.000

420.000

ال�سنة

التطورات

امل�صدر :ال�شركة

وفيما يلي و�صف تف�صيلي ملرحلة ت�أ�سي�س امل�صنع والتطورات خلطوط الإنتاج واملنتجات التي ي�صنعها:
4 44 -4 4 -4مراحل التأسيس والتوسعة

مت ت�أ�سي�س امل�صنع يف عام 2000م بر�أ�س مال مقداره  15مليون ريال �سعودي (ر�أ�س مال ال�شركة يف ذلك الوقت) وبد�أ الإنتاج التجريبي للم�صنع يف عام 2001م،
يف حني بد�أ الإنتاج التجاري للم�صنع يف عام 2002م بطاقة �إنتاجية مقدارها  60.000طن ورق �سنوي ًا.
وكان امل�صنع ي�شتمل يف ذلك الوقت على خط �إنتاج واحد ل�صناعة الورق ،وكانت املنتجات التي ينتجها متمثلة يف املنتجات التالية:
	�أ .ورق الكرتون املتعرج
ب .ورق الكرتون املبطن
وقد بلغت التكلفة الإجمالية لإن�شاء امل�صنع حوايل  200مليون ريال �سعودي والتي مت متويلها عن طريق ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع  15مليون ريال �سعودي بالإ�ضافة
�إلى قر�ض من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  69.4مليون ريال �سعودي والقرو�ض من بع�ض البنوك املحلية مببلغ  115.6مليون ريال �سعودي.
ويف عام 2004م ،مت تطوير خط الإنتاج الأول بحيث مت زيادة الطاقة اال�ستيعابية الإجمالية له لت�صبح  90.000طن �سنوي ًا ،يف حني بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية
يف ذلك الوقت  80.000طن �سنوي ًا .باال�ضافة الى تطوير مرافق املياه والطاقة حيث قامت ال�شركة با�ضافة ثالث ( )3غاليات ب�سعة  45طن بخار� /ساعه ،واثنني
( )2مولد كهربائي بطاقه  8ميغاواط .وقد بلغت تكلفة عملية التطوير خط االنتاج الأول ومرافق املياه والطاقة  100مليون ريال �سعودي والتي مت متويلها ذاتي ًا
مببلغ  30مليون ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى قر�ض من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  13.5مليون ريال �سعودي والقرو�ض من بع�ض البنوك املحلية
مببلغ  56.5مليون ريال �سعودي.
ويف عام 2006م ،مت �إ�ضافة خط �إنتاج ثاين للم�صنع بطاقة �إنتاجية مقدارها  150.000طن ورق �سنوي ًا ،بحيث �أ�صبحت الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية للم�صنع
 240.000طن ورق �سنوي ًا ،يف حني بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية  170.000طن ورق �سنوي ًا .وكان الهدف من �إ�ضافة خط الإنتاج الثاين تلبية الطلب املتزايد يف
ال�سوق ال�سعودي والأ�سواق املجاورة على ورق الكرتون املتعرج بالإ�ضافة �إلى ورق الكرتون املبطن ،وكذلك �إ�ضافة منتج جديد ملنتجات ال�شركة وهو ورق الأنابيب
الكرتونية .واي�ضا قامت ال�شركة بتطوير مرافق املياه والطاقة عن طريق ا�ضافة اثنني ( )2غالية كبرية ب�سعة  100طن بخار�/ساعه ،و اثنني ( )2توربني بخاري
بطاقة  11ميغاواط ،وا�ضافة حمطة ملعاجلة املياه ب�سعة  2.000مرت مكعب يومي .وقد بلغت تكلفة �إ�ضافة خط الإنتاج الثاين وتطوير مرافق املياه والطاقة 250
مليون ريال �سعودي والتي مت متويلها ذاتي ًا مببلغ  74مليون ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى متويل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  67مليون ريال �سعودي
والقرو�ض من بع�ض البنوك املحلية مببلغ  109مليون ريال �سعودي.
ويف عام 2010م ،مت �إ�ضافة خط �إنتاج ثالث للم�صنع بطاقة �إنتاجية مقدارها  180.000طن ورق �سنوي ًا لتلبية الطلب املتزايد على منتجي ورق الكرتون املتعرج
وورق الكرتون املبطن .وقد �أ�صبحت الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية للم�صنع  420.000طن ورق �سنوي ًا ،يف حني بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية للم�صنع 300.000
طن ورق �سنوي ًا .كما قامت ال�شركة بتطوير مرافق املياه والطاقة عن طريق �إ�ضافة ثالث ( )3غالية بخارية ب�سعة  200طن�/ساعة ،واثنني ( )2توربني بخاري
بطاقة  30ميغا واط .وبلغت تكلفة �إ�ضافة خط الإنتاج الثالث وتطوير مرافق املياه والطاقة  450مليون ريال �سعودي والتي مت متويلها ذاتي ًا مببلغ  120مليون ريال
�سعودي و 205.5مليون ريال �سعودي و 124.5مليون ريال �سعودي لك ًال من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وبع�ض البنوك املحلية على التوايل.
وخالل الفرتة الواقعة ما بني عامي 2009م و2010م ،بد�أ الإنتاج التجريبي لورق الألواح اجلب�سية وورق عايل الت�شرب ل�صناعة الفورومايكا ،وكذلك بد�أ الإنتاج
التجاري لورق "�أ�س �سي �أف" ،وذلك من خالل �إدخال تعديالت تقنية على خطي الإنتاج الأول والثاين يف امل�صنع.
ويف بداية عام 2013م ،بد�أت ال�شركة م�شروع زيادة الطاقة الإنتاجية للم�صنع وذلك بزيادة كفاءة خطوط الإنتاج الثالثة .باال�ضافة الى تطوير مرافق املياه
والطاقة بامل�صنع .وبلغت تكلفة زيادة كفاءة خط الإنتاج الأول  34.2مليون ريال �سعودي والتي مت متويلها ذاتي ًا مببلغ  16.3مليون ريال �سعودي وعن طريق �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي مبقدار  17.8مليون ريال �سعودي ،بينما بلغت تكلفة زيادة كفاءة خط الإنتاج الثاين  59.6مليون ريال �سعودي ،حيث قامت ال�شركة
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بتمويليها ذاتي ًا مببلغ  28.4مليون ريال �سعودي وعن طريق �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  31.1مليون ريال �سعودي ،بينما بلغت تكلفة زيادة كفاءة
خط الإنتاج الثالث  56.2مليون ريال �سعودي ،حيث قامت ال�شركة بتمويلها ذاتي ًا مببلغ  26.8مليون ريال �سعودي وعن طريق �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
مببلغ  29.4مليون ريال �سعودي .بلغ م�ستوى الإمتام يف هذا امل�شروع  %35كما يف  22فرباير 2015م ،ومن املتوقع �أن يتم االنتهاء من تطوير خط االنتاج االول يف
 30مايو 2015م وخط االنتاج الثاين يف  20مار�س 2016م وخط االنتاج الثالث  28مار�س 2015م بحيث ت�صبح الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية لل�شركة 475.000
طن ورق �سنوي ًا ،وت�صل الطاقة الإنتاجية الفعلية �إلى  440.000طن �سنوي ًا يف نهاية عام 2016م.
باال�ضافة الى تطوير مرافق املياه والطاقة وحيث بلغت تكاليف التطوير  18.528.907ريال �سعودي مت متويلها ذاتي ًا مببلغ  8.8مليون ريال �سعودي وعن طريق
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  9.6مليون ريال �سعودي ،وقد مت االنتهاء من عملية التطوير يف  15فرباير 2015م.
عجان ورق حموري (�أفقي) �ساعد ال�شركة التابعة (وا�سكو) على �إدارة وتن�سيق عمليات جتميع املزيد
كما قامت ال�شركة يف بداية عام 2013م ،باال�ستثمار يف ّ
من الورق القدمي امل�ستخرج من املرادم لطبيعة جودته (ب�سبب ال�شوائب) والذي مل ميكن جتميعه يف ال�سابق ال�ستخدامات ال�شركة والذي بدورها متكنت ال�شركة
بوا�سطة هذا العجان اجلديد من �إعادة تدوير وتوفري كميات �أكرب من املواد اخلام والتي كانت يتم ردمها يف ال�سابق .وبلغت تكاليف هذا اال�ستثمار  63.5مليون
ريال �سعودي والتي مت متويلها ذاتي ًا مببلغ  30.4مليون ريال �سعودي وعن طريق �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مبقدار  33.2مليون ريال �سعودي ومن املتوقع
االنتهاء من هذا امل�شروع يف � 30أبريل 2015م.
ويو�ضح اجلدول التايل الطاقة الإنتاجية الفعلية والطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية املتوقعتني للم�صنع للفرتة من 2013م وحتى 2018م:
جدول :45الطاقة الإنتاجية الفعلية والطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية املتوقعتني للم�صنع للفرتة من 2013م وحتى 2018م
ال�سنة
2013

2014

2015

2016

2017
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خطوط الإنتاج

مالحظات حولة عمليات التطوير املتوقعة

الطاقة الفعلية (طن)

الطاقة الإ�ستيعابية (طن)

خط الإنتاج الأول

82.000

90.000

تطوير اخلط الأول يف �شهر يناير

خط الإنتاج الثاين

144.000

150.000

تطوير اخلط الثاين يف �شهر يناير

خط الإنتاج الثالث

144.000

180.000

تطوير اخلط الثالث يف �شهر يناير

الإجمايل

370.000

420.000

خط الإنتاج الأول

82.000

90.000

زيادة الإنتاج بعد تاليف امل�شاكل خالل �سنوات من التح�سني

خط الإنتاج الثاين

144.000

150.000

زيادة الإنتاج بعد تاليف امل�شاكل خالل �سنوات من التح�سني

خط الإنتاج الثالث

144.000

180.000

الإجمايل

370.000

420.000

خط الإنتاج الأول

88.000

95.000

خط الإنتاج الثاين

142.000

180.000

خط الإنتاج الثالث

160.000

200.000

الإجمايل

390.000

475.000

خط الإنتاج الأول

90.000

95.000

خط الإنتاج الثاين

165.000

180.000

خط الإنتاج الثالث

185.000

200.000

الإجمايل

440.000

475.000

خط الإنتاج الأول

93.000

95.000

خط الإنتاج الثاين

174.000

180.000

خط الإنتاج الثالث

198.000

200.000

الإجمايل

465.000

475.000

تاليف العيوب التي تظهر بعد التطوير

مبرور الوقت يتم تاليف العيوب التي تظهر بعد الت�شغيل وت�صل الآلة
خالل �سنتني �أو ثالثة حلالة الإ�ستقرار التام بعد تاليف كل العيوب و
تعود امل�شغلني وان�سجامهم مع املتغريات اجلديدة

مبرور الوقت يتم تاليف العيوب التي تظهر بعد الت�شغيل و ت�صل الآلة
خالل �سنتني �أو ثالثة حلالة الإ�ستقرار التام بعد تاليف كل العيوب
وتعود امل�شغلني وان�سجامهم مع املتغريات اجلديدة

خطوط الإنتاج

ال�سنة
2018

مالحظات حولة عمليات التطوير املتوقعة

الطاقة الفعلية (طن)

الطاقة الإ�ستيعابية (طن)

خط الإنتاج الأول

95.000

95.000

الو�صول حلالة الإ�ستقرار التام

خط الإنتاج الثاين

180.000

180.000

الو�صول حلالة الإ�ستقرار التام

خط الإنتاج الثالث

200.000

200.000

الو�صول حلالة الإ�ستقرار التام

الإجمايل

475.000

475.000

امل�صدر :ال�شركة

ويو�ضح اجلدول التايل �إجمايل املبالغ التي قامت ال�شركة ببذلها يف �سبيل تطوير امل�صنع والتو�سعة التي �شهدتها خطوط الإنتاج الثالثة ،مبا يف ذلك التمويل الذي
ح�صلت عليه ال�شركة من ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ال�صناعية يف هذا اخل�صو�ص.
جدول  :46تكلفة تطوير امل�صنع ومبالغ التمويل التي مت احل�صول عليها
التكلفة
(ريال �سعودي)

نهاية امل�شروع

م�صادر التمويل

امل�شروع

بداية امل�شروع

1

تطوير خط الإنتاج الأول

2013/01/01م

2015/05/30م

2

تطوير خط الإنتاج الثاين

2013/01/01م

2016/03/20م

59.571.175

3

تطوير خط الإنتاج الثالث

2013/01/01م

2015/03/28م

56.223.617

29.380.806

4

عجان الورق

2013/01/01م

2015/04/30م

63.598.760

33.234.839

30.363.921

5

مرفق املياه والطاقة يف امل�صنع

2013/01/01م

2015/02/15م

18.528.907

9.682.662

8.846.246

232.092.861

121.284.895

110.807.966

املجموع

�صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي

متويل ذاتي

34.170.402

17.856.446

16.313.956

31.130.142

28.441.033
26.842.810

امل�صدر :ال�شركة

4 44 -4 4 -4وصف خطوط اإلنتاج

يتكون امل�صنع من ثالثة خطوط �إنتاج وجميعها مت�شابهة من حيث الهيكل وت�صميم الآالت التي تت�شكل منها ،مع مراعاة وجود اختالفات يف عر�ض الآلة وعملية
الت�صنيع ،حيث يبلغ عر�ض خط الإنتاج الأول  2.5مرت ،وعر�ض خط الإنتاج الثاين  4.5مرت ،وعر�ض خط الإنتاج الثالث  5مرت.
جدول  :47و�صف كل خطوط االنتاج وما يتميز به كل خط
خطوط الإنتاج
خط الإنتاج الأول

املميزات
يتميز هذا اخلط بانتاج ورق كرتون االلواح اجلب�سية

املنتجات
ورق كرتون لاللواح اجلب�سية
ورق كرتون مبطن
ورق كرتون متعرج
ورق كرتون مبطن ابي�ض
ورق الكرافت
ورق ا�س �سى اف
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خطوط الإنتاج

املميزات

خط االنتاج الثاين

يتميز هذا اخلط بانتاج كل من الورق عايل الت�شرب ل�صناعة
الفورمايكا وورق الأنابيب الكرتونية

خط االنتاج الثالث

خم�ص�ص النتاج ورق الكرتون املبطن واملتعرج و ورق ا�س �سي اف

املنتجات
ورق الأنابيب الكرتونية
ورق عايل الت�شرب للفورميكا
ورق كرتون مبطن
ورق كرتون متعرج
ورق كرتون مبطن ابي�ض
ورق الكرافت
ورق ا�س �سى اف
ورق كرتون مبطن
ورق كرتون متعرج
ورق ا�س �سى اف

امل�صدر :ال�شركة

خط الإنتاج االول :مت ان�شائه يف عام 2000م ،ومت تطويره يف عام 2004م وكما مت البدء يف تطويره يف الربع الأول من عام 2013م ،و�سيتم االنتهاء من عملية
التطوير يف الربع الثاين من عام 2015م ،و�ستزيد طاقته الإنتاجية اال�ستيعابية من  90الف طن ورق �سنوي ًا �إلى  95الف طن ورق �سنوي ًا.
خط الإنتاج الثاين :مت ا�ضافته يف عام 2006م ،وكما مت البدء يف تطويره الربع الأول من عام 2013م ،و�سيتم الإنتهاء من عملية التطوير يف الربع الأول من عام
2016م ،و�ستزيد طاقته الإنتاجية اال�ستيعابية من  150الف طن ورق �سنويا �إلى  180الف طن �سنوي ًا.
خط الإنتاج الثالث :مت ا�ضافته يف عام 2010م ،وكما مت البدء يف تطويره يف الربع الأول من عام 2013م ،و�سيتم الإنتهاء من عملية التطوير يف  28مار�س 2015م،
و�ستزيد طاقته الإنتاجية اال�ستيعابية من  180الف طن ورق �سنوي ًا �إلى  200الف طن ورق �سنوي ًا.
ويتكون كل خط �إنتاج من حيث الت�صميم وطريقة الت�صنيع من خط حت�ضريات وخط �إنتاج ورق وذلك وفق ًا للو�صف التايل:
أ .خط التحضيرات

عجان ورق حموري ( )Pulperللورق املعاد تدويره ومنقيات لل�شوائب والعوالق البال�ستيكية والرملية والبول�سرتين (الفلني الأبي�ض)
يتكون هذا اخلط من ّ 2
ومنقيات للمياه ومكائن جتهيز العجينة الورقية للإنتاج .وبعد �أن يتم �إ�ضافة املاء للعجينة ،يتم تخزينها يف �أحوا�ض لتجهيزها لتكون جاهزة لإنتاج الورق.
عجان ورق حموري
�أما بالن�سبة لطريقة و�آلية �إنتاج العجينة التي تدخل يف �صناعة الورق ،يتم �أخذ املخلفات الورقية والكرتونية املجمعة واملكبو�سة ويتم و�ضعها يف ً
( )Pulperبحيث يتم �إ�ضافة املياه �إليها (حوايل  20مرت مكعب من املياه لكل طن من الورق� ،أي بن�سبة تركز مقدارها  )%5بحيث ت�صبح �ألياف ورقية منزوعة
ال�شوائب .وبعد ذلك يتم �أخذ العجينة املائية وتنقيتها من ال�شوائب ومن ثم يتم تخزينها يف خزانات كبرية قبل �ضخها �إلى �آلة �إنتاج الورق.
وقد قامت ال�شركة يف  1يناير 2013م بتطوير منظومة املياه والطاقة ويهدف هذا امل�شروع �إلى حت�سني عمليات �إ�ستخدام املياه يف عملية الت�صنيع وتطوير وحت�سني
عجان ورق حموري (افقي) ( )Drumpulperجديد ،حيث �ستبلغ �إجمايل التكلفة لكال امل�شروعني  82.1مليون ريال
مولدات الطاقة ،بالإ�ضافة �إلى �إ�ضافة ّ
�سعودي� .ستقوم ال�شركة بتمويلها عن طريق �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  42.9مليون ريال �سعودي و 39.2مليون ريال �سعودي متويل ذاتي .ومن
املتوقع انتهاء هذين امل�شروعني يف  28مار�س 2015م و� 30أبريل 2015م على التوايل.
وهذه العملية يتم التحكم بها �آلي ًا بوا�سطة نظام حتكم �آيل ورقمي يعرف بـ "."Distribution Control Systems
ب .خط إنتاج الورق

تبد ًا عملية ت�صنيع الورق من خالل خط �إنتاج الورق حيث يتم �أخذ الألياف الورقية من اخلزانات و�ضخها بوا�سطة ر�أ�س حتكم (وهو �صندوق تتكون فيه الألياف
الورقية) يقوم بتوزيع الألياف بطريقة منتظمة على ن�سيج بال�ستيكي بهدف ت�صفية الألياف من املياه الزائدة .ومن ثم يتم �شفط املياه الزائدة بوا�سطة �صناديق
�شفط .ويتنج عن هذه العملية ت�شكيل الورق لي�صبح ورق مبلل ،ومن ثم يتم لقط الورق بوا�سطة بطاطني القطة لتمر مبرحلة الع�صر .ثم ينتقل الورق ملرحلة
التجفيف النهائي عرب متريره على جمموعة من اال�سطوانات ال�ساخنة بوا�سطة البخار ،وبعد ذلك مير الورق من خالل ع�صارة القلفنة (( )Size Pressوهي
مادة كيميائية ت�ضاف على الورق حتى تك�سبه خا�صيه �ضد الت�شرب) وخاللها يتم �إ�ضافة املواد التالية للورق:
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 1.1مادة الن�شا (( )Starchوهي املادة املتعارف عليها امل�ستخدمة يف الأكل) ،ويتم ا�ستخدام  45كيلوجرام لإنتاج طن ورق واحد ،تقوم ال�شركة با�سترياد
هذه املادة من جمهورية الهند.
 2.2ال�صبغة امللونة (( )Colored Dyeوهي �صبغة ت�ضاف للورق حتى تك�سبه اللون البني املتعارف عليه) ،ويتم ا�ستخدام  4كيلوجرام لإنتاج طن ورق
واحد ،تقوم ال�شركة با�سترياد هذه املادة من جمهورية الهند.
 3.3مادة القلفنة( ، )Size Pressويتم ا�ستخدام  2كيلوجرام لإنتاج طن ورق واحد ،تقوم ال�شركة با�سترياد هذه املادة من جمهورية الهند.
وبعد ذلك مير الورق مبرحلة جتفيف �أخرى وهي املرحلة النهائية من عملية �إنتاج الورق ،ومن ثم يتم لف الورق على هيئة بوبينات (�أي لفائف ورق �ضخمة) والتي
يتم تقطيعها على ماكنة ق�ص وفق ًا للمقايي�س املطلوبة للمنتج ،ثم يتم تغليف هذه اللفائف ال�صغرية حلمايتها من الأتربة واملياه.
�إن جميع مراحل ت�صنيع الورق تتم �آلي ًا بوا�سطة نظام حتكم �آيل ورقمي يعرف بـ "."Distribution Control Systems
4 44 -4 4 -4المنتجات التي ينتجها المصنع

�إن املنتجات التي تنتجها ال�شركة تعترب �أولية بطبيعتها� ،أي �أن امل�صنعني االخرين (عمالء ال�شركة) يقومون بعمل املنتج النهائي للم�ستهلك .وتنق�سم املنتجات التي
ت�صنعها ال�شركة �إلى قطاعني وهما:

 .1قطاع ورق الكرتون ()Containerboard
ورق الكرتون المبطن ()Testliner

ي�ستخدم ورق الكرتون املبطن لعمل بطانة للكرتون امل�ضلع الذي ي�ستخدم يف �صناعة ال�صناديق الكرتونية ،وهو اجلزء الذي ميكن الكتابة و الطباعة عليه ،ويتم
�شراء هذا املنتج من قبل م�صانع الكرتون املنتجة لهذا النوع من الكرتون.
ورق الكرتون المتعرج ()Fluting

وت�ستخدم هذه الطبقة املتعرجة داخل الكرتون امل�ضلع لإعطاء الكرتون ال�صالبة واملتانة يف التخزين والنقل وال�شحن .ويتم �شرا�ؤه وا�ستخدامه من قبل م�صانع
الكرتون املنتجة لهذا النوع من الكرتون.
ورق "أس سي أف" ()Semi Chemical Fluting

�إن هذا املنتج عبارة عن ورق متعرج م�ضاف �إليه مادة كيميائية ت�ساعد على متا�سك كرتون التخزين امل�صنع منه �أثناء حفظه وتخزينه داخل الثالجات على درجات
حرارة منخف�ضة (كالكرتون امل�ستعمل لتخزين الدجاج واللحوم والفاكهة وغريها من الب�ضائع يف الثالجات) .ويتم �شراء هذا املنتج من قبل م�صانع الكرتون
لإنتاج الكرتون.
ورق الكرافت ()Kraftliner

�إن هذا املنتج م�شابه ملنتج الورق املبطن� ،إال �أنه يتميز بجودة �أعلى من الورق املبطن ب�سبب ا�ستخدام �ألياف طبيعية م�صنعة من حلاء الأ�شجار (�أي �ألياف طبيعية
غري م�صنعة من الورق املعاد تدويره).وتقوم ال�شركة ب�شراء العجينة اخلام امل�صنعة من هذه الألياف من الأ�سواق اخلارجية ،وي�ستخدم هذا املنتج كطبقة حماية
للكرتون امل�ضلع امل�ستخدم يف حفظ وتخزين ونقل املواد والأجهزة االلكرتونية احل�سا�سة كالثالجات والتلفزيونات وغريها من الأجهزة .ويتم �شراء هذا املنتج من
قبل م�صانع الكرتون املنتجة لهذا النوع من الكرتون.
الورق الكرتوني المبطن ذو الطبقة العليا البيضاء ()White Top Liner

�إن هذا املنتج م�شابه يف خ�صائ�صه ملنتج الورق املبطن مع الفارق الب�سيط ب�أن طبقته العليا بي�ضاء ما يجعل من املمكن الطباعة على �سطحه بالألوان ،وي�ستخدم
عادة يف ت�صنيع الكرتون امل�ضلع املزخرف والذي ي�ستعمل يف تخزين عبوات املياه ال�صحية والعبوات الأخرى والأجهزة.
بد�أ الإنتاج التجريبي لهذا املنتج يف عام 2011م ،وما زالت ال�شركة يف طور حت�سني هذا املنتج لكي تتمكن من �إ�ضافته �إلى منظومة منتجاتها وال�شروع يف �إنتاجه
جتاري ًا .ومن املتوقع �أن يتم ذلك خالل عام 2015م بعد االنتهاء من تطوير خط الإنتاج الأول.
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 .2قطاع الورق الصناعي
ورق االنابيب الكرتونية ()Coreboard

وهذا املنتج عبارة عن ورق ذي �سماكة عالية ت�صل �إلى  500غرام ويتم ا�ستخدامه يف �صناعة االنابيب الكرتونية والتي يتم ا�ستخدامها يف جماالت متعددة منها
الورق ال�صحي للحمامات وللف املوكيت وال�سجاد وغريها من الب�ضائع التي حتتاج �إلى اللف �أثناء نقلها �أو تخزينها .ويتم ا�ستخدام هذا املنتج من قبل م�صانع
�إنتاج الأنابيب الكرتونية.
ورق كرتوني عالي التشرب لصناعة الفورومايكا ()Absorbent Kraft

�إن هذا املنتج عبارة عن ورق متعرج� ،إال �أنه يتم �إ�ضافة مواد كيميائية �إليه ت�ساعد على ت�شرب مادة "الفورملديهايد" ،وهي املادة الأ�سا�سية التي تدخل يف
�صناعة الفورومايكا والتي ت�ستخدم يف �صناعة الأ�سطح اخل�شبية املزخرفة والتي ت�شمل الأبواب والأثاث اخل�شبي و�أبواب املطابخ .ويتم �شراء هذا املنتج من قبل
�شركات ت�صنيع الفورومايكا.
الورق الكرتوني لأللواح الجبسية ()Plasterboard

�إن هذا املنتج عبارة عن ورق كرتوين مبطن ت�ضاف �إليه مواد كيميائية ،بحيث تعطي هذه املادة خا�صيتني للطبقات التي تدخل يف ت�صنيع الألواح اجلب�سية ،بحيث
تكون �إحدى هذه الطبقات غري قابلة المت�صا�ص املاء ،يف حني تكون الطبقة الأخرى ذات خا�صية م�سامية عالية ت�ساعد على خروج بخار املاء من الألواح اجلب�سية
�أثناء عملية ت�صنيعها وكب�سها .ويتم �شراء هذا املنتج من قبل م�صانع الألواح اجلب�سية.
ويو�ضح اجلدول التايل و�صف للمنتجات التي تقوم ال�شركة ب�إنتاجها مع تو�ضيح فئتها ومتو�سط املبيعات لكل منتج باملقارنة مع �إجمايل مبيعات ال�شركة للفرتة
(2011م – فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب2014م).
جدول :48قائمة مبنتجات ال�شركة
القطاع

الفئة

ورق
التغليف

ورق الكرتون

الورق
ال�صناعي

ورق الأنابيب

املنتج

الو�صف

متو�سط ن�سبة املبيعات لل�سنوات
الثالث الأخرية (2011م2013 -م)
وفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 30
�سبتمرب عام 2014م)

ورق الكرتون املبطن

ي�ستخدم ورق الكرتون املبطن لعمل بطانة للكرتون امل�ضلع ،و ميكن
الكتابة و الطباعة عليه

%39.52

ورق الكرتون املتعرج

ورق الكرتون االكرث �صالبة ومتانة وي�ستخدم يف التخزين والنقل
وال�شحن

%49.03

ورق "�أ�س �سي �أف"

ورق الكرتون االكرث �صالبة ومتانة م�ضاف �إليه مادة كيميائية ت�ساعد
على متا�سك كرتون التخزين امل�صنع منه �أثناء حفظه وتخزينه داخل
الثالجات على درجات حرارة منخف�ضة

%4.99

ورق الكرافت

يتميز ورق الكرافت بجودة �أعلى من الورق املبطن ب�سبب ا�ستخدام
�ألياف طبيعية م�صنعة من حلاء الأ�شجار (�أي �ألياف طبيعية غري
م�صنعة من الورق املعاد تدويره)

Testliner

Fluting

SCF

Kraftliner

ورق الكرتون املبطن ذو
الطبقة العليا البي�ضاء

ورق كرتون مبطن بطبقة بي�ضاء ت�ساعد على الطباعة بالألوان

%0.28

%0.01

White Top Liner

ورق الأنابيب الكرتونية

ورق ذي �سماكة عالية ت�صل �إلى  500غرام ويتم ا�ستخدامه يف �صناعة
االنابيب الكرتونية والتي يتم ا�ستخدامها يف جماالت متعددة منها الورق
ال�صحي

الورق الكرتوين لاللواح
اجلب�سية

ورق كرتوين مبطن ت�ضاف �إليه مواد كيميائية ،بحيث تعطي هذه املادة
خا�صتني للطبقات التي تدخل يف ت�صنيع الألواح اجلب�سية

Coreboard

ورق الألواح
اجلب�سية

%2.61

%2.19

Plasterboard

ورق الكرافت

ورق عايل الت�شرب
ل�صناعة الفورميكا

ورق ي�ستخدم لعمل خ�شب الفورمايكا اخلا�ص ب�أبواب املطابخ

%2.32

Absorbentkraft

املجموع
امل�صدر :ال�شركة
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%100

ويو�ضح اجلدول التايل الطاقة الإنتاجية الفعلية خلطوط �إنتاج امل�صنع:
جدول  :49الطاقة الإنتاجية الفعلية للم�صنع ح�سب نوع املنتج ون�سبته
2011م

املنتجات

ورق
الكرتون

ورق الكرتون املبطن

2012م

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 30
�سبتمرب 2014م

2013م

طن

%

طن

%

طن

%

طن

%

127.214

%41.88

136.138

%40.13

139.924

%39.47

106.595

%36.56

Testliner

ورق الكرتون املتعرج

%46.63

141.640

%49.03

166.333

%49.48

175.434

147.517

%51.60

Fluting

ورق الكرتون املبطن ذو
الطبقة العليا البي�ضاء

%0.00

0

%0.00

0

%0.00

0

%0

0

White Top Liner

ورق الكرافت

%0.00

0

%0.06

215

%0.42

1.506

2.774

%0.95

Kraftliner

ورق �إ�س�.سي�.إف

%3.76

11.413

%4.86

16.481

%5.00

17.720

6.541

٪2.24

Semi Chemical
Fluting

الورق
ال�صناعي

ورق الأنابيب الكرتونية

%4.26

12.953

%3.41

11.562

%1.32

4.689

4.707

%1.61

Coreboard

ورق كرتون للألواح اجلب�سية

%1.20

3.630

%0.77

2.627

%2.20

7.802

14.427

%4.95

Plasterboard

ورق عايل الت�شرب
للفورميكا

%2.27

6.902

%1.73

5.858

%2.10

7.454

8.974

%3.08

Absorbent Kraft

303.752

املجموع

%100

%100

339.214

%100

354.529

291.535

%100

امل�صدر :ال�شركة

ويو�ضح اجلدول التايل حجم مبيعات املنتجات التي ت�صنعها ال�شركة خالل الفرتة الواقعة ما بني عامي 2011م و2013م والفرتة املنتهية يف 2014/09/30م.
جدول  :50حجم املبيعات ون�سبتها للمنتجات التي ت�صنعها ال�شركة
2011م

املنتجات
ورق
الكرتون

ورق الكرتون املبطن

2012م

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2014م

2013م

طن

%

طن

%

طن

%

طن

%

124.913

%41.21

137.657

%40.76

140.601

%39.43

105.714

%36.69

Testliner

ورق الكرتون املتعرج

143.024

%47.19

163.936

%48.54

176.757

%49.58

146.364

%50.80

Fluting

ورق كرتوين مبطن �أبي�ض

58

%0.02

%0.00

15

5

%0.00

0

%0.00

White Top Liner

ورق الكرافت

0

%0.00

-

%0.00

1.500

%0.42

2.012

%0.70

Kraftliner

ورق �إ�س�.سي�.إف

11.731

%3.87

16.487

%4.88

17.838

%5.00

6.027

%2.09

Semi Chemical Fluting
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2011م

املنتجات
الورق
ال�صناعي

ورق الأنابيب الكرتونية

2012م

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2014م

2013م

طن

%

طن

%

13.008

%4.29

11.170

%3.31

طن

%
%1.37

4.878

طن
4.282

%
%1.49

Coreboard

ورق كرتون للألواح اجلب�سية

3.196

2.864

%1.05

%0.85

%2.11

7.514

13.721

%4.76

Plasterboard

ورق عايل الت�شرب للفورميكا

6.416

5.546

%2.12

%1.64

%2.08

7.420

9.869

%3.43

Absorbent Kraft

ورق متنوع يتم �شرا�ؤه وبيعه للتجارة

763

%0.25

89

%0.03

28

%0.01

100

%0.03

املجموع

303.109

%100

337.764

%100

356.541

%100

288.091

%100

امل�صدر :ال�شركة

4 44 -4 4 -4المواد الخام الالزمة لتصنيع الورق

يقوم امل�صنع باحل�صول على املادة اخلام الالزمة لت�صنيع الورق (الورق امل�سرتجع) عن طريق ال�شركة التابعة (وا�سكو) والتي متثل كما يف تاريخ 2014/09/30م
ما ن�سبته حوايل  %89من احتياجات م�صنع ال�شركة من هذه املادة .ويتم ت�أمني  %8من احتياجاتها من املرجتع من ق�صا�صات م�صانع الكرتون يف اململكة العربية
ال�سعودية يف عام 2013م بينما يتم اال�سترياد من اخلارج بن�سبة  %3عام 2013م .ويو�ضح اجلدول التايل الكميات املوردة للم�صنع من املواد اخلام من كل �شركة.
جدول  :51كمية املواد اخلام املوردة للم�صنع
املبيعات طن � /سنوياً

2011م

%

2012م

%

2013م

%

ال�شركة التابعة (وا�سكو)

300.000

%85.23

320.000

%87.91

350.000

%89.29

امل�ستورد من خارج اململكة

25.000

%7.10

26.000

%7.14

12.000

%3.06

ال�شركة املتحدة للكرتون

17.731

%5.04

7.744

%2.13

16.646

%4.25

�شركة بنوي للتغليف

1.223

%0.35

1.123

%0.31

1.337

%0.34

�شركة وطن باك

292

%0.08

2.798

%0.77

1.823

%0.47

�شركة الريا�ض للكرتون

5.028

%1.43

3.850

%1.06

5.911

%1.51

ال�شركة الوطنية للورق

2.726

%0.77

2.485

%0.68

4.282

%1.09

املجموع

352.000

%100

364.000

%100

392.000

%100

امل�صدر :ال�شركة

4 4 4 -4احتياجات المصنع من الطاقة والكهرباء والمياه
يتم تزويد م�صنع ال�شركة مبا يحتاجه من طاقة ومياه وكهرباء من امل�صادر الرئي�سية التالية:
4 44 -4 4 -4الطاقة

يف عام 2002م� ،أبرمت ال�شركة مع �أرامكو ال�سعودية عقد توريد وقود تقوم مبوجبه بتزويد م�صنع ال�شركة بزيت الوقود الثقيل الالزم لت�شغيله ب�أ�سعار تناف�سية� .إن
�شركة �أرامكو ال�سعودية هي املورد الوحيد للوقود مل�صنع ال�شركة ،ومدة هذا العقد �سنة واحدة قابلة للتجديد يف حالة ا�ستمرار ال�شركة يف ا�ستيفاء �شروطها وهي:
ا�ستغالل الوقود لت�شغيل حمطة الطاقة فقط ،االحتفاظ بت�أمني �شامل للمركبات وت�أمني �ضد امل�س�ؤولية املدنية� ،إن�شاء مركز تدريب لتدريب ال�سعوديني ،ا�ستثمار 20
مليون ريال �سعودي يف مركز التدريب ،عدم بيع الطاقة املنتجة ،وزيادة ن�سبة ال�سعودية �إلى .%50
ويف عام 2012م ،جددت ال�شركة عقد التوريد مع �شركة �أرامكو ال�سعودية .وتقوم �شركة �أرامكو ال�سعودية بتزويد امل�صنع بزيت الوقود الثقيل بقيمة متفق عليها للرت
وفق حدود دنيا لل�شراء وال�شحن( .ملزيد من املعلومات ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم " 12املعلومات القانونية" من هذه الن�شرة).
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4 44 -4 4 -4الكهرباء

متتلك ال�شركة حمطة كهرباء مزدوجة تت�ألف من توربينات بخارية (لإنتاج الكهرباء) بالإ�ضافة �إلى  5غاليات مائية (لإنتاج البخار) تنتج ال�شركة من خاللها
البخار ،كما متتلك ال�شركة مولدين كهربائيني ،مما يتيح لل�شركة ان ت�صل القدرة الإنتاجية لل�شركة لـ  49ميجاواط يف ال�ساعة .ويتم تزويد هذه املحطة ومولدات
ال�شركة بزيت الوقود الثقيل الذي حت�صل عليه ال�شركة من �شركة �أرامكو ال�سعودية .وتقوم ال�شركة با�ستخدام ما تنتجه حمطة الكهرباء من الطاقة الكهربائية
بالكامل دون وجود فائ�ض يزيد عن احتياجاتها.
ولدى ال�شركة ترخي�ص رقم �/110916إ وتاريخ 1432/11/20هـ (املوافق 2011/10/18م) من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لت�شغيل هذه املحطة ،علم ًا �أن
هذا الرتخي�ص غري مقيد بتاريخ انتهاء.
4 44 -4 4 -4المياه

تتكون م�صادر املياه التي حت�صل عليها ال�شركة والتي تدخل يف عملية ت�صنيع الورق مما يلي:
أ .محطة معالجة المياه في حي الخمرة

تقوم هذه املحطة القائمة يف منطقة اخلمرة والتابعة لل�شركة الوطنية للمياه مبعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي مبا يعرف فني ًا بـم�صطلح "املعاجلة الثالثية" وهي
عبارة عن تر�سيب و�إ�ضافة هواء وترويب .وتقوم ال�شركة با�ستغالل جزء من هذه املياه املعاجلة ومعاجلتها مرة �أخرى وفق ًا لعملية معاجلة تعرف فني ًا مب�صطلح
"املعاجلة الرباعية واخلما�سية" والتي ت�شمل مرحلة تر�سيب ومرحلة تهوية ومرحلة ترويق (وهي عملية ازالة ال�شوائب) ومرحلة الفلرتة الرملية ومرحلة
التنا�ضح العك�سي (وهي عملية فلرتة عك�سية) ،بحيث ت�صبح هذه املياه "مياه �صناعية نقية" ،قابلة لال�ستخدام ال�صناعي.
ب .شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية

وهي �شركة �سعودية ت�أ�س�ست يف 2002/11/16م بر�أ�س مال قدره  66.600.000ريال �سعودي .تقوم �شركة تطوير وت�شغيل املدن ال�صناعية مبعاجلة املياه رباعي ًا
وتزويد ال�شركة باملياه املعاجلة عن طريق �شبكة من الأنابيب التي تربط مرافق امل�صنع وتكون جاهزة لال�ستعمال ال�صناعي.
ج .شركة موه

�شركة موه هي �شركة بنية حتتية متخ�ص�صة يف معاجلة املاء ل�سد حاجة امل�ستهلك من مياه ال�شرب وم�شروعها الرئي�سي هو حمطة املعاجلة والإمداد باملياه التي مت
�إن�شا�ؤها يف املنطقة الغربية من مدينة الريا�ض ،وتقوم هذه املحطة بنقل و�ضخ مياه ال�شرب املعاجلة النقية من منطقة اخلرج �إلى نقطة التعبئة املقابلة للمناطق
ال�صناعية .وتتمثل خطة امل�شروع فيما يلي:
1.1معاجلة مياه ال�شرب للإ�ستخدام املدين.
2.2معاجلة و�إعادة تدوير املاء للإ�ستخدام ال�صناعي.
تقوم �شركة موه �أي�ض ًا بتزويد ال�شركة باملياه املعاجلة عن طريق �شبكة من الأنابيب التي تربط مرافق امل�صنع وتكون جاهزة لال�ستعمال ال�صناعي.
د .شركة المياه الوطنية

�شركة املياه الوطنية هي �شركة م�ساهمة �سعودية مت الرتخي�ص بت�أ�سي�سها مبوجب مر�سوم ملكي يف عام 1429هـ بر�أ�س مال مدفوع بلغ مقداره عند الت�أ�سي�س
 6.848.880.000ريال �سعودي وهي تعمل يف جمال املياه وال�صرف ال�صحي .وقد �أبرمت ال�شركة اتفاقية م�ؤرخة 2013/04/01م مع �شركة املياه الوطنية تنتهي
يف 2033/12/31م تقوم مبوجبها ال�شركة بتو�صيل �أجهزتها ب�أجهزة ال�شركة الوطنية للمياه لت�صريف املياه .وترتبط ال�شركة بعقود طويله االجل مع �شركات املياه
�ضمانا ال�ستمراريه �أعمال امل�صنع و�ضمان ح�صوله على احتياجاته من املاء.
ومن اجلدير بالذكر �أن كمية اال�ستهالك اليومي مل�صنع ال�شركة من املياه تبلغ حوايل  6.000مرت مكعب يومي ًا.
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ويو�ضح اجلدول �أدناه ا�ستهالك ال�شركة من املياه من كل م�صدر من امل�صادر املذكورة �أعاله.
جدول :52ا�ستهالك ال�شركة من املياه باملرت املكعب
2012م

2013م

2011م

امل�صادر
�شركة املياه الوطنية

0

748.067

868.773

�شركة موه

0

136.155

368.365

�شركة تطوير وت�شغيل املدن ال�صناعية

1.303.112

1.654.285

1.045.943

الإجمايل

1.303.112

2.538.507

2.283.081

امل�صدر :ال�شركة

�إن ا�ستخدام ال�شركة للمياه ال�صناعية التي حت�صل عليها من امل�صادر املذكورة �أعاله له عدة مزايا بيئية تتمثل فيما يلي:



يعترب م�صنع ال�شركة من �ضمن امل�صانع القليلة التي ال ت�ؤثر على املوارد املائية الطبيعية� ،سواء املياه اجلوفية �أو غريها من �أنواع املياه.
تقوم ال�شركة مبعاجلة جميع املياه امل�ستخدمة يف امل�صنع التابع لها بوحدة معاجلة تتكون من عدة مراحل وهي الرتويق ثم املعاجلة الالهوائية تليها
املعاجلة الهوائية ثم مرحلة الرتويق النهائي ومن ثم الفلرتة والتعقيم ،حيث يتم تدوير و�إعادة ا�ستخدام حوايل  %70من كميات املياه املعاجلة داخل
امل�صنع مما يوفر النفقات الت�شغيلية على ال�شركة.

4 4 4 -4الشركات واإلستثمارات المتنازل عنها خالل الثالثة أعوام المالية السابقة
4 44 -4 4 -4شركة سوسيتيه المغربية لتجميع وإعادة تدوير الورق المحدودة
() Societe Marocaine De Recuperation et de Recyclage Limited

وقعت ال�شركة ،وال�شركة التابعة (وا�سكو) ،وعبداهلل عبدالرحمن املعمر اتفاقية �شراء يف 2008/07/01م وا�ستثمرت  18.75مليون ريال �سعودي للح�صول على
ن�سبة  %50من امللكية الفعلية يف �شركة �سو�سيتيه املغربية لتجميع و�إعادة تدوير الورق ("ال�شركة املغربية") ،حيث متلك ال�شركة ما ن�سبته  ،%99.6وال�شركة
التابعة (وا�سكو)  ،%0.2وعبداهلل عبدالرحمن املعمر  %0.2من ن�سبة �شراء  %50من ال�شركة املغربية .وهي �شركة �أ�س�ست وفق ًا للقوانني واللوائح املعمول بها
يف اململكة املغربية ومت ت�سجيلها يف الدار البي�ضاء يف ال�سجل التجاري رقم  81359وتعمل بالأ�سا�س يف جمال ا�سرتجاع ومعاجلة وحتويل نفايات الورق .وميلك
اخلم�سني باملائة الأخرى من ال�شركة املغربية م�ؤ�س�سها ال�سيد عبداهلل اجلربي ،وهو مغربي اجلن�سية .وبلغت قيمة ا�ستثمار ال�شركة ،وال�شركة التابعة (وا�سكو)،
وعبداهلل عبدالرحمن املعمر يف ال�شركة املغربية مبلغ  18.75مليون ريال �سعودي مت ح�سابه مبراعاة القيمة الدفرتية والقيمة ال�سوقية ملوجودات و�أ�صول �شركة
�سو�سيتيه املغربية لتجميع و�إعادة تدوير الورق يف تاريخ 2008/07/01م.
أرباحا جمزية؛ فقد مت توقيع اتفاقية م�ؤرخة يف 2011/12/15م باع مبوجبها البائعون وهم ال�شركة ،وال�شركة التابعة (وا�سكو)
وحيث �أن ال�شركة املغربية مل حتقق � ً
و عبداهلل عبدالرحمن املعمر ح�ص�صهم يف ال�شركة املغربية �إلى امل�شرتي وهو �شركة بيئتنا� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،مملوكة من قبل �شركة �أكوا القاب�ضة
والتي ميلك فيها بع�ض امل�ساهمون البائعون ملكية غري مبا�شرة .وت�ضمن �شروط البيع ما يلي:
1.1وافقت ال�شركة على بيع جميع ح�ص�صها يف ال�شركة املغربية والبالغ عددها ( 4.980ح�صة) ل�صالح �شركة بيئتنا مقابل مبلغ  24.800.400ريال
�سعودي والذي ميثل �صايف القيمة الدفرتية لتلك احل�ص�ص يف تاريخ البيع.
2.2وافقت ال�شركة التابعة (وا�سكو) على بيع جميع ح�ص�صها يف ال�شركة املغربية والبالغ عددها ( 10ح�ص�ص) ل�صالح �شركة بيئتنا مقابل مبلغ 49.800
ريال �سعودي والذي ميثل �صايف القيمة الدفرتية لتلك احل�ص�ص يف تاريخ البيع.
3.3وافق عبداهلل عبدالرحمن املعمر على بيع جميع ح�ص�صه يف ال�شركة املغربية والبالغ عددها ( 10ح�ص�ص) ل�صالح �شركة بيئتنا مقابل مبلغ 49.800
ريال �سعودي والذي ميثل �صايف القيمة الدفرتية لتلك احل�ص�ص يف تاريخ البيع.
4.4تدفع �شركة بيئتنا كامل ثمن البيع �إلى ال�شركة والتي �ستقوم بدورها بدفع اجلزء امل�ستحق للبائعني الآخرين من ثمن البيع على �أق�ساط ومت �سداد �آخر
ق�سط يف 2014/06/28م.
وقد مت ح�ساب �سعر احل�ص�ص يف ال�شركة املغربية وفق �صايف القيمة الدفرتية لتلك احل�ص�ص كما هي حمددة يف القوائم املالية لل�شركة بتاريخ البيع.
4 44 -4 4 -4مشروع االئتالف المشترك مع شركة الشرق األوسط لحماية البيئة المحدودة

مبوجب اتفاقية م�ؤرخة يف 2008/03/18م ا�ستثمرت ال�شركة التابعة (وا�سكو) مبلغ يقارب  77مليون ريال �سعودي للح�صول على  %50من حقوق االنتفاع من
م�شروع االئتالف امل�شرتك ("م�شروع االئتالف امل�شرتك") مع �شركة ال�شرق الأو�سط حلماية البيئة املحدودة ("مييب") ،وهو م�شروع مت �إ�سناده �إلى مييب
من قبل �أمانة منطقة الريا�ض لإن�شاء و�إدارة وت�شغيل حمطة فرز وبيع و�إعادة تدوير وبيع املواد املفرزة الناجتة عن نفايات البلدية ال�صلبة .عل ًما �أن مييب مملوكة
أرباحا جمزية ،قامت ال�شركة التابعة (وا�سكو) و�شركة
من قبل �أطراف �أخرى لي�ست من �ضمن الأطراف ذات العالقة .وملا مل يحقق م�شروع االئتالف امل�شرتك � ً
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بيئتنا بتوقيع اتفاقية مبايعة م�ؤرخة يف 2011/12/15م ،تنازلت مبوجبها ال�شركة التابعة (وا�سكو) عن كافة احلقوق وااللتزامات العائدة لها يف م�شروع االئتالف
امل�شرتك �إلى �شركة بيئتنا وفق ًا لل�شروط التالية:
1.1حتل �شركة بيئتنا حمل ال�شركة التابعة (وا�سكو) يف م�شروع االئتالف امل�شرتك.
2.2تدفع �شركة بيئتنا مبلغ  74.100.000ريال �سعودي لل�شركة التابعة (وا�سكو) يف م�شروع االئتالف امل�شرتك يف حينه �إلى ال�شركة التابعة (وا�سكو) لقاء
تنازلها عن الأ�صول واحلقوق وااللتزامات العائدة لها يف م�شروع االئتالف امل�شرتك .وقد مت الدفع بتاريخ 2014/06/28م.
3.3تلتزم �شركة بيئتنا بتطبيق بنود و�شروط و�أحكام اتفاقية م�شروع االئتالف امل�شرتك مع مييب فيما يتعلق مب�شروع االئتالف امل�شرتك.
وقد مت ح�ساب �سعر حقوق ال�شركة التابعة (وا�سكو) يف م�شروع االئتالف امل�شرتك مببلغ  74.1مليون ريال �سعودي بينما كانت القيمة الدفرتية ال�صافية للم�شروع
 73.7مليون ريال �سعودي.
4 44 -4 4 -4شركة إم.أو.إل فايبر ليمتد (المملكة المتحدة) MOL Fiber Limited

بتاريخ 2009/10/20م ،قامت ال�شركة و حممود مالك (بريطاين اجلن�سية) بت�أ�سي�س �شركة �إم�.أو�.إل فايرب ليمتد يف اململكة املتحدة بر�أ�س مال قدره  100جنية
ا�سرتليني (اي مايعادل  600ريال �سعودي) متلك ال�شركة فيها  %51من الأ�سهم ،ليتم ا�ستخدامها كذراع جتارية عاملية لل�شركة يف جمال التجارة يف النفايات
واخلردة .وقد منحت ال�شركة ل�شركة �إم�.أو�.إل فايرب ليمتد خالل فرتة �شراكتها ً
قر�ضا بقيمة  109.949جنية ا�سرتليني �أي ما يعادل  615.129ريال �سعودي.
بتاريخ 2013/05/11م ،قامت �شركة �إم�.أو�.إل فايرب ليمتد ب�إعادة �شراء الـ  %51من ا�سهمها اململوكة من قبل ال�شركة وقيمتها الإ�سمية  51جنيه ا�سرتليني �أي
مايعادل  306ريال �سعودي بثمن يعادل �صايف القيمة الدفرتية لها كما هي حمددة يف القوائم املالية لل�شركة يف تاريخه .وبلغت خ�سائر ا�ستثمار ال�شركة املرتاكمة
يف �شركة �إم� .أو� .إل فايرب ليمتد  484.529ريال �سعودي حتى تاريخ البيع .ويف يناير 2014م مت اقفال ح�ساب الذمم املدينة لل�شركة والبالغة  615.129ريال
�سعودي على �شركة �إم� .أو� .إل فايرب ليمتد مببلغ مدين وقدره  130.600ريال �سعودي متثل �صايف الذمم املدينة وهو ميثل الفرق بني القر�ض املمنوح ل�شركة �إم�.أو.
�إل فايرب ليمتد وح�صة ال�شركة من اخل�سائر املرتاكمة.

4 4 4 -4العمالء الرئيسيون
يق�سم عمالء ال�شركة �إلى ثالث فئات رئي�سية هي:
�أ) عمالء منتجون للكرتون.
ب) عمالء منتجون للألواح اجلب�سية.
ت) عمالء منتجون للأنابيب الكرتونية.
ويو�ضح اجلدول التايل �إيرادات ال�شركة من �أكرب ع�شرة عمالء لها.
جدول  :53ايرادات ال�شركة من اكرب ع�شرة عمالء لها
2011م
الف ريال
�سعودي

الن�سبة من
اجمايل
املبيعات

2012م
الف ريال
�سعودي

الن�سبة من
اجمايل
املبيعات

2013م
الف ريال
�سعودي

فرتة
الت�سعة
�
الن�سبة
أ�شهر يف الن�سبة من
املنتهية
من
�سبتمرب اجمايل
30
اجمايل
املبيعات
2014م
املبيعات
الف ريال
�سعودي

116.257

%19.54

107.273

%17.70

129.711

130.054 %18.51

%22.41

2

�شركة جي� .أي .بيرب

كندا (�شركة تعمل يف
م�صر)

33.055

%5.56

67.888

%11.20

102.531

50.855 %14.63

%8.76

3

ال�شركة الوطنية ملواد
التعبئة املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

27.844

%4.68

28.896

%4.77

51.916

%7.41

39.281

%6.77

4

ال�شركة العربية للتغليف

االمارات العربية املتحدة

19.156

%3.22

17.263

%2.85

42.826

%6.11

5.913

%1.02

5

ال�شركة الوطنية لل�صناعة

اململكة العربية ال�سعودية

35.149

%5.91

28.008

%4.62

38.467

%5.49

31.386

%5.41

6

جمموعة البنوي ال�صناعية اململكة العربية ال�سعودية

28.036

%4.71

33.558

%5.54

34.585

%4.93

27.739

%4.78

ال�شركة

1

اجلن�سية

ال�شركة املتحدة ل�صناعات اململكة العربية ال�سعودية
الكرتون

53

ال�شركة

اجلن�سية

2011م
الف ريال
�سعودي

الن�سبة من
اجمايل
املبيعات

2012م
الف ريال
�سعودي

الن�سبة من
اجمايل
املبيعات

2013م
الف ريال
�سعودي

فرتة
الت�سعة
�
الن�سبة
أ�شهر يف الن�سبة من
املنتهية
من
�سبتمرب اجمايل
30
اجمايل
املبيعات
2014م
املبيعات
الف ريال
�سعودي

7

م�صنع الريا�ض للكرتون

اململكة العربية ال�سعودية

54.704

%9.19

29.790

%4.92

32.729

%4.67

38.653

%6.66

8

م�صنع كرتون اخلليج

اململكة العربية ال�سعودية

25.121

%4.22

13.817

%2.28

23.889

%3.41

16.635

%2.87

9

م�صانع �أعمدة الريا�ض
للكرتون

اململكة العربية ال�سعودية

16.523

%2.78

15.193

%2.51

12.592

%1.80

9.862

%1.70

الأردن

7.548

%1.27

10.569

%1.74

12.155

%1.73

9.915

%1.71

� 11شركات اخرى

-

231.546

%38.92

253.713

%41.87

219.507

219.947 %31.32

الإجمايل

-

594.940

%100

605.969

%100

700.909

580.239

� 10شركة جربيني للتغليف

%100

%37.91
%100

امل�صدر :ال�شركة

4 4 4 -4الشهادات واالعتمادات
ان من �أهم �أولويات ال�شركة االلتزام ب�أعلى معايري اجلودة وال�سالمة و احلفاظ على البيئة .وقد توجت هذه اجلهود املتوا�صلة بح�صول ال�شركة على عدة �شهادات
واعتمادات من جهات حملية وعاملية متخ�ص�صة يف جمال �صناعة الورق.
ويبني اجلدول �أدناه ال�شهادات واالعتمادات التي ح�صلت عليها ال�شركة.
جدول :54ال�شهادات واالعتمادات التي ح�صلت عليها ال�شركة
ال�شهادة

اجلهة

التفا�صيل

�شهادة تقدير

م�ؤ�س�سة امللك
خالد اخلريية

وهي منظمة م�ستقلة مانحة وغري هادفة للربح ،ي�شرف عليها جمل�س �أمناء يتكون من 10
�أع�ضاء وتهدف �إلى حتقيق الغايات والقيم النبيلة التي حر�ص عليها امللك خالد يف خدمة
جمتمعه �أثناء حياته ،وذلك من خالل تطوير معايري العمل اخلريي واالجتماعي وتكري�س
ثقافة الفكر التنموي فيه.
ح�صلت ال�شركة على التقييم الأعلى يف برنامج الأداء البيئي القوي ملعيار �إدارة م�س�ؤولة للبيئة
على امل�ستوى الوطني يف جائزة امللك خالد ،ق�سم التناف�سية امل�س�ؤولة لعام 2013م

2013م

�شهادة التميز يف االبتكار

الهيئة العامة
لال�ستثمار
وم�ؤ�س�سة امللك
خالد اخلريية

ويتم منحها ب�شكل �سنوي بغر�ض ت�شجيع من�ش�آت القطاع اخلا�ص على تعزيز الأداء التناف�سي
امل�ستدام و�إدراجها يف ا�سرتاتيجياتها ،تطبيق �أف�ضل ممار�سات املن�ش�آت املتميزة التي ت�سهم
يف خدمة االحتياجات االجتماعية واالقت�صادية يف اململكة وتبادل اخلربات ،وبناء �شبكة
توا�صل بني املن�ش�آت ،ودعم جهود ربط امل�س�ؤولية االجتماعية مع مفهوم التناف�سية للمن�ش�آت.

2011م

�شهاده ري�سي العاملية

�شركة �أنظمة
معلومات
املوارد
""RISI

ت�أ�س�ست  RISIيف عام 1985م ،ومركزها الرئي�سي يف بو�سطن بالواليات املتحدة الأمريكية.
وتعترب �أحد �أبرز املحللني االقت�صاديني امل�ستقلني لل�صناعات التي تعتمد على منتجات الأ�شجار
والغابات كمواد خام.
ح�صلت ال�شركة على �شهادة عاملية من ري�سي للمحافظة على ا�ستهالك �أقل من املياه يف
عملياتها الإنتاجية

2013م

�شهادة توحيد وجودة املقايي�س EN ISO

تي.يو.يف.نورد

ت�أ�س�ست �شركة تي .يو.يف .نورد يف عام 1873م �أملانيا ،وتقدم خدماتها اليوم من خالل
�شركاتها التابعة يف �أكرث من �سبعني دولة حول العامل.
وقد ح�صلت ال�شركة على هذه ال�شهادات لتطبيقها نظام �إدارة EN 9001:2008 ISOو EN
 14001:2004 ISOو 18001:2007 BS OHSASيف جمال ت�صنيع وتوريد الورق املقوى

2009م–
2015م

9001:2008

�شهادة توحيد وجودة املقايي�س EN ISO

14001:2004

�شهادة توحيد وجودة املقايي�س BS
18001:2007 OHSAS

امل�صدر :ال�شركة
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فرتة االعتماد

4 4 4 -4أعمال البحث والتطوير
ال يوجد يف ال�شركة �أعمال بحث وتطوير.

4 4 4 -4الخطط المستقبلية
تخطط ال�شركة مل�شروع �إن�شاء خط �إنتاج رابع بطاقة �إنتاجية ا�ستيعابية مقدارها  300.000طن ورق �سنوي ًا .و�سوف يبد�أ العمل على تنفيذ امل�شروع يف عام
2015م ويتوقع �أن يبا�شر خط الإنتاج الرابع عمله يف عام 2018م و�أن ي�صل �إلى طاقة ت�شغيلية فعلية مقدارها  300.000طن ورق �سنوي ًا يف عام 2020م .وتبلغ
التكلفة التقديرية للم�شروع مبلغ  750مليون ريال �سعودي منها  50مليون ريال �سعودي لأر�ض امل�شروع ،و 60مليون ريال �سعودي لإن�شاء املبنى ،ومبلغ  640مليون
ريال �سعودي للمكائن والآالت واملعدات .وقد قامت ال�شركة بالفعل بعمل الدرا�سات الالزمة للقيام بتو�سيع امل�صنع ،وبعد االنتهاء من امتام درا�سة اجلدوى يف
نهاية �شهر مايو  2015تنوي ال�شركة التوا�صل مع اجلهات املقر�ضة للح�صول على التمويل الالزم (عرب �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وم�صادر ذاتية)،
بالإ�ضافة خلطط ال�شركة لبناء املبنى الإداري اجلديد والذي �سوف يبد�أ العمل فيه يف الن�صف الأول من عام 2015م .وبلغت التكلفة التقديرية لهذا امل�شروع
 4.000.000ريال �سعودي مموله عن طريق �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  2.090.282ريال �سعودي واملبلغ املتبقي  1.909.718ريال �سعودي
متويل ذاتي واملتوقع انتهائه يف فرباير 2016م .يف بداية الربع االول من عام 2014م ابرمت ال�شركة عقد توريد برنامج �ساب املحا�سبي مع �شركة �ساب ()SAP
بقيمة  3.109.289ريال �سعودي ومت التمويل عن طريق �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  1.624.823ريال �سعودي ،ومتويل ذاتي من ال�شركة مببلغ
 1.484.466ريال �سعودي ،ومت االنتهاء من امل�شروع وبد�أت ال�شركة العمل بنظام �ساب املحا�سبي من تاريخ 2015/01/06م وكما بد�أ العمل به يف ال�شركة
التابعة (وا�سكو) يف 2015/03/01م( .ملزيد من املعلومات عن القرو�ض ،يرجى مراجعة ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي رقم" 3-6-12الت�سهيالت الإئتمانية
والقرو�ض" من الق�سم رقم " 12املعلومات القانونية" من هذه الن�شرة).

4 4 4 -4المزايا التنافسية واآلفاق المستقبلية
4 44 -4 4 -4المزايا التنافسية

ر�سخت �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق موقع ًا قوي ًا بكونها امل�صنع الرائد لورق الكرتون املتعرج واملبطن يف اململكة العربية ال�سعودية .ومتتلك ال�شركة
مزايا تناف�سية وا�ضحة يف مواجهة املناف�سني يف ال�سوق .وقد متكنت ال�شركة من حتقيق هذه املزايا التناف�سية عرب:
1.1اعتماد منوذج عمل متكامل.
2.2املحافظة على بقاء ال�شركة �ضمن �أكرب املنتجني للورق يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا.
�3.3إيجاد حمفظة مبيعات متنوعة.
4.4اال�ستمرار يف بناء واملحافظة على قاعدة عمالء دائمني لل�شركة عاملي ًا واقليمياً.
5.5املحافظة على وتطوير برامج التكلفة التناف�سية للمنتج.
4 44 -4 4 -4نموذج العمل المتكامل

التكامل الفعال القائم �ضمن جمموعة ال�شركة من خالل مقدرتها على �إدارة وتن�سيق عمليات جتميع املادة اخلام من املوردين املبا�شرين حمل ًيا (التعاقد و�أوامر
ال�شراء مع م�شغلي مرادم املدن الرئي�سية) والتعاقد املبا�شر مع بلديات املدن غري الرئي�سية واملحافظات ب�ش�أن مرامي النفايات التابعة لها ،وذلك ب�ش�أن املواد
الالزمة ل�صناعة الورق املعاد تدويره عن طريق �شبكة من املراكز والفروع التابعة ل�شركة جتميع وتدوير املخلفات ،وهي �شركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل
ال�شركة ،مما يوفر لل�شركة م�صدر ًا رخي�ص ًا للمادة اخلام والتي ت�سمى مب�صطلح "الورق امل�سرتجع" وت�شمل املخلفات الكرتونية املرجتعة من الأ�سواق ومكبات
عجان ورق ( )Drumpulperحموري (�أفقي)
النفايات واملرادم مما ميكنها من املحافظة على تكلفة منخف�ضة لت�صنيع الورق .كما قامت ال�شركة باال�ستثمار يف ّ
ي�ساعد ال�شركة التابعة (وا�سكو) على �إدارة وتن�سيق عمليات جتميع املزيد من الورق القدمي امل�ستخرج من املرادم لطبيعة جودته (ب�سبب ال�شوائب) والذي مل
ميكن جتميعه يف ال�سابق ال�ستخدامات ال�شركة والذي بدورها متكنت ال�شركة بوا�سطة هذا العجان اجلديد من �إعادة تدويره وتوفري كميات �أكرب من املواد اخلام
والتي كانت يتم ردمها يف ال�سابق.

55

4 44 -4 4 -4بقاء الشركة ضمن أكبر منتجي الورق في المنطقة

تعترب ال�شركة واحدة من �أكرب منتجي الورق يف املنطقة (بعد �شركة الكرتون احلديثة-الرتكية وتبلغ طاقتها الإنتاجية اال�ستيعابية احلالية  600الف طن) مع طاقة
�إنتاجية �إ�ستيعابية تبلغ � 420ألف طن يف عام 2013م .ويظهر اجلدول التايل توزيع القدرة الإنتاجية ملنتجي الكرتون املتعرج يف املنطقة.
جدول  :55مناف�سي ال�شركة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا (كما يف عام 2013م)
الدولة

امل�صنع

طاقة الإنتاج اال�ستيعابية
(طن �سنويا)

�شركة مودرن كرتون ()Modern Karton

تركيا

600.000

�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق

اململكة العربية ال�سعودية

420.000

�شركة كيبا�س ( ) Kipas

تركيا

400.000

�شركة كهرمان مرا�س ()Kahramanmaras

تركيا

250.000

ال�شركة العربية ل�صناعة الورق املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

170.000

�شركة �سيلك�سان ( )Selkasan

تركيا

170.000

م�صنع االحتاد لل�صناعات الورقية
( )Union Paper Mill

الإمارات العربية املتحدة

110.000

�شركة فري�ست ( )First Co

م�صر

100.000

�شركة �إلف ( ) Elf

م�صر

100.000

�شركة �إتاب ()Etap

م�صر

70.000

�شركة نا�شنال بيرب( )National Paper Co

م�صر

60.000

�شركة اخلليج ل�صناعة الورق
()Gulf Paper Manufacturing

الإمارات العربية املتحدة

50.000

امل�صدر :تقرير ال�سوق

4 44 -4 4 -4محفظة منتجات متنوعة

بد�أت ال�شركة كم�صنع �أ�سا�سي لورق الكرتون املتعرج وورق الكرتون املبطن .ورغم منو �سوق ورق الكرتون املتعرج واملبطن �إال �أن ال�شركة بد�أت بتنويع �إنتاجها ب�إنتاج
منتجات �أخرى على �سبيل املثال ورق الكرافت والورق الكرتوين للألواح اجلب�سية وورق الأنابيب الكرتونية .و�سمح هذا الأمر لل�شركة باال�ستفادة من الفر�ص املتوفرة يف
الأ�سواق املحلية والإقليمية .مما �ساعد ال�شركة بتحقيق �أف�ضلية تناف�سية على املناف�سني الرئي�سيني الذين يركزون ب�شكل حمدود على منتجات الورق التقليدية.
4 44 -4 4 -4قاعدة عمالء منوعة محليًا ودوليًا

بالإ�ضافة �إلى تنويع حمفظة املنتجات ،تتمتع ال�شركة بقاعدة عمالء متنوعة ومتفرقة يف �أ�سواق متعددة وغري حم�صورة يف �سوق واحدة �أو عمالء حمددين ،كما
انق�سمت مبيعات ال�شركة يف عام 2013م بني قرابة  %59يف اململكة العربية ال�سعودية و %41لأغرا�ض الت�صدير .بالن�سبة لداخل اململكة فتتمتع ال�شركة مبحفظة
عمالء وا�سعة (حيث �أن �أكرب العمالء املحليني لل�شركة ي�ستحوذ على  %17من املبيعات) .وخارج اململكة العربية ال�سعودية ،ت�صدر ال�شركة منتجاتها الى العديد من
الدول على �سبيل املثال م�صر والإمارات العربية املتحدة والأردن وغريها من البلدان املجاورة.
جدول � :56أ�سواق الت�صدير الرئي�سية لل�شركة
2011م

2012م

2013م

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م

املبيعات/ال�سنة
حملي

%65

%55

%59

%64

دويل

%35

%45

%41

%36

املجموع

%100

%100

%100

%100

امل�صدر :ال�شركة
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جدول � :57أكرب بلدان الت�صدير لل�شركة
م�صر

الإمارات

الأردن

اليمن

كينيا

ال�سودان

�سريالنكا

�أخرى

املجموع

الت�صدير
(الف طن2013 ،م)

57

33

18

11

10

9

6

19

163

الن�سبة

%35

%20.25

%11

%6.75

%6

%5.5

%3.75

%11.75

%100

امل�صدر :ال�شركة

4 44 -4 4 -4برامج التكلفة التنافسية للمنتج

يواجه �سوق ورق الكرتون الكثري من التقلبات يف الأ�سعار مما يجعل التحكم بالتكلفة �أمر ًا �أ�سا�سي ًا .وتت�ضمن املكونات الرئي�سة للتكلفة لت�صنيع ورق الكرتون املواد
الأولية والطاقة واملياه والن�شا .وباعتماد ا�سرتاتيجيات خمتلفة ،متكنت ال�شركة من املحافظة على تكاليف الطاقة واملياه والن�شا .مما �ساعد ال�شركة باحلفاظ على
�إبقاء م�ستوى التكاليف �أقل بن�سبة  %10من املناف�سة املحلية وبن�سبة  %20من املنتجني الدوليني.
عجان ورق ( )Drumpuplerحموري (�أفقي) ي�ساعد ال�شركة التابعة (وا�سكو) على �إدارة وتن�سيق عمليات جتميع املزيد من
كما قامت ال�شركة باال�ستثمار يف ّ
الورق امل�سرتجع امل�ستخرج من املرادم لطبيعة جودته (ب�سبب ال�شوائب) والذي مل ميكن جتميعه يف ال�سابق ال�ستخدامات ال�شركة والذي بدورها متكنت ال�شركة
بوا�سطة هذا العجان اجلديد من �إعادة تدويره وتوفري كميات �أكرب من املواد اخلام والتي كانت يتم ردمها يف ال�سابق.
الطاقة :ا�ستثمرت ال�شركة يف بناء نظام توليد الطاقة اخلا�ص بها وولدت  %100من الطاقة الالزمة لعملياتها الداخلية .والذي بدروه �أدى �إلى تقلي�ص تكاليف
الطاقة بحوايل .%35
املياه :حتتل ال�شركة موقع ًا ا�سرتاتيجي ًا يف حي اخلمرة بالقرب من حمطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي البلدية .ويوفر هذا املوقع لل�شركة مدخ ًال �سه ًال �إلى
�أنظمة املياه و�إعادة تدوير املياه البلدية.
الن�شا :قل�صت ال�شركة تكاليف الن�شا للن�صف عرب تنفيذ تقنية �إ�ضافة الأنزميات �إلى عملية ت�صنيع الن�شا.

4 4 4 -4اآلفاق المستقبلية
1.1اال�ستمرار يف بناء واملحافظة على قاعدة عمالء دائمني لل�شركة.
2.2دعم و زيادة تطوير الأعمال.
3.3املرونة يف عمليات والتنوع يف منتجات ال�شركة وقدرتها على اال�ستجابة والتكيف مع اجتاهات ال�سوق.
وتقر �إدارة ال�شركة بعدم وجود نية لإجراء �أي تغيري جوهري لطبيعة ن�شاطها.

4 4 4 -4األمن والسالمة
تويل ال�شركة اهتمام ًا بالغ ًا للأمن وال�سالمة يف �أعمالها ،ويتلقى موظفو ال�شركة فور االلتحاق بالعمل تدريب ًا خا�ص ًا بال�سالمة يف موقع العمل كما �أن ال�شركة لديها
ق�سم خا�ص بال�صحة وال�سالمة البيئية يعمل على حماية املوظفني وممتلكات ال�شركة والبيئة من �أية خماطر قد تنتج عن �أعمال ال�شركة.
وتطبق ال�شركة معايري ال�سالمة املهنية ،وال�سالمة من احلرائق ،وال�سالمة من املواد اخلطرة ،وتطبيق عمل جوالت ال�سالمة امليدانية للتعامل مع كل حاالت
الطوارئ والكوارث الى جانب اجراء التدريبات الدورية للموظفني لل�سالمة والت�أكد من توحيد وتطبيق ال�سالمة مع كل االق�سام ،والت�أكد من تطبيق ال�سالمة يف
�أعمال ال�صيانة والأجهزة واملباين.
وحتمي ال�شركة ممتلكاتها وعمالها من خماطر احلريق عن طريق اتباع �سيا�سة وقائية تعتمد على البنود التالية:
�1.1إجراء تدريبات دورية على مكافحة احلريق،
2.2توفري معدات و�أجهزة مكافحة احلريق ،وحتديد �أماكن ا�سرتاتيجية لها ،واالهتمام بالفح�ص الدوري لها،
3.3مراقبة وحتديد وتقليل كمية املواد القابلة لال�شتعال يف امل�صنع ومراكز ال�شركة التابعة (وا�سكو)،
4.4توفري دورة للأمن وال�سالمة ومكافحة احلريق لكافة املوظفني امل�ستجدين ودورات تن�شيطية جلميع العاملني،
5.5حتديد فريق عمل مدرب وجمهز ملكافحة احلرائق،
6.6تركيب و�صيانة �أنابيب ومر�شات مياه ملكافحة احلريق.
علم ًا �أن التغطية الت�أمينية املتوفرة حالي ًا لل�شركة ول�شركاتها التابعة من خالل وثائق الت�أمني التي مت احل�صول عليها من �شركات الت�أمني تعترب كافية لتغطية
املخاطر املتعلقة مبمتلكات و�أعمال ال�شركة وذلك من منظور جتاري ووفق معايري الت�أمني ال�سائدة يف اململكة حالي ًا.
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4 4 4 -4الموظفون
كما يف 2014/12/28م ،بلغ �إجمايل عدد العاملني يف ال�شركة � 497شخ�ص ًا منهم � 157سعوديني وبذلك تكون ن�سبة ال�سعودة يف ال�شركة  %31.6مما ي�ضع ال�شركة
يف النطاق البالتيني ح�سب برنامج نطاقات املعتمد من قبل وزارة العمل.
ويو�ضح اجلدول التايل تفا�صيل املوظفني يف ال�شركة من 2011م �إلى 2014/12/28م.
جدول :58تفا�صيل املوظفني يف ال�شركة ح�سب الق�سم
 2011م
الق�سم

 2012م

غري
غري
املجموع �سعوديون
�سعوديون
�سعوديون
�سعوديون

 2013م
غري
�سعوديون
�سعوديون

املجموع

 28دي�سمرب  2014م
غري
املجموع �سعوديون
�سعوديون

املجموع

ق�سم الإنتاج

20

129

149

14

127

141

8

115

123

9

96

105

الق�سم الفني

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

ق�سم ال�صيانة

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

ميكانيكي

6

91

97

8

86

94

6

76

82

4

39

43

كهربائي

2

34

36

4

30

34

1

30

31

1

14

15

حمطة التحلية و
الكهرباء

2

58

60

1

56

57

0

50

50

0

35

35

ق�سم الأجهزة

1

34

35

2

36

38

1

31

32

1

21

22

اجلودة وتطوير
الأداء

6

15

21

5

16

21

5

16

21

5

8

13

العمليات والتطوير

0

11

11

0

9

9

0

15

15

0

9

9

اخلدمات اللوج�ستية

12

48

60

6

42

48

3

40

43

3

23

26

امل�شرتيات

3

8

11

3

10

13

4

14

18

5

11

16

تقنية املعلومات

1

5

6

0

6

6

0

5

5

0

4

4

املبيعات والت�سويق

3

29

32

6

31

37

5

31

36

4

18

22

الأمن وال�سالمة

16

15

31

25

14

39

22

14

36

24

8

32

�ش�ؤون املوظفني

18

32

50

24

28

52

17

26

43

33

26

59

ال�ش�ؤون املالية

1

13

14

1

12

13

4

12

16

6

14

20

الإدارة العليا

2

5

7

3

8

11

3

5

8

4

11

15

املتدربون

0

0

0

0

0

0

24

0

24

58

0

58

املجموع

93

530

623

102

514

616

103

483

586

157

340

497
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جدول  :59تفا�صيل املوظفني يف ال�شركة التابعة (وا�سكو) ح�سب الق�سم
الق�سم
الإدارة العليا

58

2012م

2011م

حتى � -31أكتوبر2014-م

2013م

�سعودي غري �سعودي االجمايل �سعودي غري �سعودي االجمايل �سعودي غري �سعودي االجمايل �سعودي غري �سعودي االجمايل
3

2

5

4

3

7

2

3

5

3

3

6

الق�سم

2012م

2011م

حتى � -31أكتوبر2014-م

2013م

�سعودي غري �سعودي االجمايل �سعودي غري �سعودي االجمايل �سعودي غري �سعودي االجمايل �سعودي غري �سعودي االجمايل

�ش�ؤون املوظفني

8

6

14

9

2

11

8

3

11

11

2

13

احل�سابات

3

10

13

3

16

19

3

13

16

3

13

16

اخلدمات امل�ساندة

2

2

4

4

5

9

5

9

14

3

5

8

الق�سم التجاري

1

12

13

4

4

8

1

3

4

2

3

5

تقنية املعلومات

0

2

2

1

2

3

1

2

3

1

3

4

ال�سالمة

3

8

11

6

9

15

4

20

24

6

14

20

الأمن

18

0

18

32

0

32

19

0

19

20

0

20

التجميع

9

311

320

5

370

375

18

490

508

16

594

610

الت�شغيل

0

250

260

16

213

229

17

302

319

22

292

314

ال�صيانة

1

20

21

4

26

30

0

30

30

1

31

32

املجموع

48

623

681

88

650

738

78

875

953

88

960

1.048
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4 44 -4 4 -4برنامج تدريب وتأهيل الموظفين

بتاريخ 1433/02/03هـ (املوافق 2011/12/28م) �أبرمت ال�شركة اتفاقية عمل م�شرتك ("اتفاقية العمل امل�شرتك") مع امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني
واملهني لإن�شاء املعهد العايل للتقنيات الورقية وال�صناعية يف مدينة جدة بحي النزلة ("املعهد العايل") .وتهدف اتفاقية العمل امل�شرتك �إلى و�ضع القواعد
الأ�سا�سية للتعاون فيما بني ال�شركة وامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني للم�ساهمة يف توفري التدريب املتميز للمواطنني ال�سعوديني لت�أهيليهم علمي ًا وفني ًا مبا
ي�ضمن لهم الوظائف املنا�سبة .و تن�ص اتفاقية العمل امل�شرتك على التزام امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني بتحمل تكاليف البنية التحتية للمعهد العايل
و�إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة له ،وتلتزم ال�شركة بامل�ساهمة يف حتمل تكاليف ت�شغيل املعهد العايل باال�شرتاك مع ال�شركات الأخرى العاملة يف نف�س املجال وبتوظيف
خريجي املعهد العايل يف م�شاريع ال�شركة .واتفق الطرفان على تعيني �شركة عاملية ذات خربة عالية لت�شغيل املعهد العايل ،وقد مت اختيار �شركة لوريت الإمريكية
املتخ�ص�صة يف التدريب التقني لإدارة املعهد العايل وبا�شرت �أعمالها .علم ًا �أن اتفاقية العمل امل�شرتك قد انتهت وذلك مبجرد اعتماد النظام الأ�سا�سي للمعهد
ح�سب �أحكام االتفاقية وهو ما مت بالفعل يف 2013/01/30م.
وتقوم ال�شركة بتدريب امللتحقني باملعهد العايل ودفع ر�سوم تدريبهم ومكاف�آت تدريب لهم من �أجل توظيفهم يف ال�شركة عقب تخرجهم .ويتدرب باملعهد العايل
حال ًيا قرابة  80متدر ًبا من منت�سبي ال�شركة (�سواء موظفيها �أو من ترعاهم ال�شركة).وي�ستطيع املعهد العايل قبول تدريب حتى  700متدرب �سنو ًيا .وقد تعهدت
ال�شركة با�ستثمار مبلغ  20مليون ريال �سعودي يف املعهد العايل وبلغت ا�ستثمارات ال�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة قرابة  16مليون ريال �سعودي.
كما يتلقى موظفو ال�شركة فور االلتحاق بالعمل تدريب ًا خا�ص ًا بال�سالمة يف موقع العمل بالإ�ضافة �إلى تدريب خا�ص بالوظيفة املحددة لكل منهم .كما ركزت �إدارة
املوارد الب�شرية بال�شركة على عدة جوانب مت�صلة لديها لتطوير وتدريب موظفيها بتنفيذ عدة برنامج بهدف حتقيق الفوائد املرجوة من �أجل الأفراد واملنظمات
واملجتمع ب�شكل عام.وتهدف ا�سرتاتيجية ال�سعودة يف ال�شركة بتوفري وظائف تقنية للمواطنني وخلف�ض اعتماد ال�شركة ب�شكل خا�ص (واململكة ب�شكل عام) على
العمالة الوافدة من خارج اململكة كالتايل :
1.1حتقيق ن�سبة ال�سعودة لت�صبح ( %50تتجاوز متطلبات النطاق البالتيني).
�2.2إن�شاء ق�سم ن�سائي �إداري جلميع اق�سام ال�شركة مع تدريبهم وتطوير مهامهم الوظيفية.
3.3ار�سال مهند�سني �سعوديني �إلى دورات للح�صول على رخ�صة احلماية من الإ�شعاع.
4.4عمل دورات لغة اجنليزية للعاملني ال�سعوديني.
5.5عمل دورات �سالمة معتمدة من جهات حملية ودولية.
6.6جذب ذوي املهارات العالية من ال�شباب ال�سعودي.
7.7تدريب طلبة الف�صول ال�صيفية لالق�سام االدارية والفنية.
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5.5الهيكل التنظيمي للشركة
5 55 -5إدارة الشركة
يدير ال�شركة جمل�س �إدارة يت�ألف من ثمانية (� )8أع�ضاء جميعهم غري تنفيذيني ،منهم ثالثة (� )3أع�ضاء م�ستقلني.
ووفق ًا للمادة ( )17من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ابتد�أت الدورة احلالية ملجل�س الإدارة املعني من قبل اجلمعية التحويلية لل�شركة ملدة ا�ستثنائية قدرها خم�سة
(� )5سنوات هجرية بعد حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة اعتبار ًا من تاريخ 1433/02/14هـ (املوافق 2012/01/08م) (وهو تاريخ �صدور قرار معايل
وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة) وتنتهي يف 1438/02/13هـ (املوافق 2016/11/13م) ،علم ًا �أن مدة تعيني جمل�س
الإدارة يف الأحوال العادية فيما يعقب الفرتة التحولية هي ثالثة �سنوات.
وقد قام جمل�س �إدارة ال�شركة بت�شكيل عدد من اللجان التابعة له وهي :جلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت واللجنة التنفيذية .ولهذه اللجان لوائح وقواعد
معتمدة ت�شكل جزء من نظام حوكمة ال�شركة الداخلي وحتدد املهام وامل�س�ؤوليات املنوطة بكل منها .ترفع اللجان التقارير واالقرتاحات �إلى جمل�س الإدارة ،ويقوم
جمل�س الإدارة ب�إجراء مراجعة �سنوية لقواعد اللجان بنا ًء على تو�صياتها.
ولل�شركة �إدارة تنفيذية تت�ألف من فريق يتمتع باخلربات الالزمة لإدارة ال�شركة بكفاءة وفعالية وفق ًا للتوجيهات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة .ويقوم الرئي�س
التنفيذي بت�سيري الأعمال اليومية لل�شركة وفق ًا لتوجيهات و�سيا�سات جمل�س الإدارة ل�ضمان حتقيق ال�شركة لأهدافها املحددة من قبل جمل�س الإدارة.

5 55 -5الهيكل التنظيمي
يو�ضح ال�شكل التايل الهيكل التنظيمي لل�شركة:
ر�سم تو�ضيحي :5الهيكل التنظيمي لل�شركة
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5 55 -5مجلس اإلدارة
يدير ال�شركة جمل�س �إدارة يت�ألف من ثمانية (� )8أع�ضاء ،وجميعهم �أع�ضاء غري تنفيذيني ،منهم ثالثة (� )3أع�ضاء م�ستقلني.
وفيما يلي نبذة عن �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة احلايل:
جدول �:60أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة
ن�سبة امللكية املبا�شرة**
م

اال�سم

ممث ً
ال لـ*

املن�صب

اجلن�سية العمر

ال�صفة

قبل
الطرح

بعد
الطرح

ن�سبة امللكية غري
املبا�شرة

تاريخ الع�ضوية***

قبل
الطرح

بعد
الطرح

�صفر

%9.19

%6.43

2012/01/08م

%9.10

%5.99

2012/01/08م

�صفر

2012/01/08م
2012/01/08م

� 1سليمان عبدالقادر
املهيدب

رئي�س
املجل�س

منتخب من اجلمعية العامة التحويلية
ب�صفته ال�شخ�صية

�سعودي

 59غري تنفيذي وغري
م�ستقل

 2عماد عبدالقادر
املهيدب

نائب الرئي�س منتخب من اجلمعية العامة التحويلية
ب�صفته ال�شخ�صية

�سعودي

 59غري تنفيذي وغري %4.95

%4.95

 3عبداهلل عبدالرحمن ع�ضو
املعمر

منتخب من اجلمعية العامة التحويلية
ب�صفته ال�شخ�صية

�سعودي

 50غري تنفيذي وغري %19.46

%13.62

�صفر

 4حممد عبداهلل
�أبونيان

ع�ضو

منتخب من اجلمعية العامة التحويلية
ب�صفته ال�شخ�صية

�سعودي

 52غري تنفيذي وغري
م�ستقل

�صفر

%4.71

%3.30

 5عبدالإله عبداهلل
�أبونيان

ع�ضو

منتخب من اجلمعية العامة التحويلية
ب�صفته ال�شخ�صية

�سعودي

 49غري تنفيذي وغري %4.95

%4.95

%4.71

%3.01

2012/01/08م

 6وليد �إبراهيم �شكري ع�ضو

ب�صفته ال�شخ�صية

�سعودي

 48غري تنفيذي
وم�ستقل

�صفر

�صفر

�صفر

�صفر

2014/03/17م

 7كارل هرنيك ادمان ع�ضو

ب�صفته ال�شخ�صية

�سويدي

 40غري تنفيذي
وم�ستقل

�صفر

�صفر

�صفر

�صفر

2014/03/17م

ع�ضو

ب�صفته ال�شخ�صية

�إيطايل

 70غري تنفيذي
وم�ستقل

�صفر

�صفر

�صفر

�صفر

2012/01/08م

 8كارلو كارلتي

�صفر

م�ستقل
م�ستقل

�صفر

م�ستقل

امل�صدر :ال�شركة
* مقاعد جمل�س الإدارة غري حمجوزة ل�شركات .مل يتم تعيني املجل�س يف تعديل عقد الت�أ�سي�س للتحول بل مت ترك التعيني للجمعية الت�أ�سي�سية (التحولية) والتي عينت الأع�ضاء من � 1إلى  5ب�أ�سمائهم ،وقد مت
تعيني بقية �أع�ضاء املجل�س من قبل اجلمعية العامة الحقًا .علم ًا �أن جميع التعيينات متت دون حتديد ل�صفة متثيل معينة.
** �سوف يقوم �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري امل�ساهمني يف ال�شركة بتملك �أ�سهم يف ال�شركة قيمتها  10.000ريال �سعودي على الأقل ("�أ�سهم �ضمان ع�ضوية") و�سوف يتم �إيداعها لدى �أحد الأ�شخا�ص املرخ�ص
لهم يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك بعد �إدراج ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية.
*** التواريخ املذكورة يف هذا اجلدول هي تواريخ التعيني يف املنا�صب احلالية املذكورة يف ذات اجلدول .وتو�ضح ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة تاريخ بداية تعيني كل منهم يف ال�شركة �سواء يف املجل�س �أو
يف �أي من�صب �آخر �سابق على هذه املنا�صب.

�إن �سكرتري جمل�س الإدارة هو مارون ن�صار والذي مت تعيينه يف هذا املن�صب بتاريخ 2014/03/17م ،وال ميلك �أي �أ�سهم يف ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
وميكن االطالع على ملخ�ص ال�سرية الذاتية له يف الفقرة املعنونة "ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأع�ضاء و�سكرتري جمل�س الإدارة".
5 55 -55 -5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وسكرتير مجلس اإلدارة

فيما يلي ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأع�ضاء و�سكرتري جمل�س الإدارة احلاليني:
�سليمان عبدالقادر املهيدب

اال�سم
العمر

59

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب

رئي�س جمل�س الإدارة

امل�ؤهالت العلمية

�شهادة الثانوية العامة

61

اخلربات العملية

رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف قطاع �صناعة و�إنتاج الورق ،منذ عام
2012م وحتى الآن
رئي�س جمل�س املديرين� ،شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف قطاع �صناعة و�إنتاج الورق ،منذ عام
2011م وحتى عام 2012م
ع�ضو جمل�س �إدارة �صندوق املئوية وهو م�ؤ�س�سة م�ستقلة غري ربحية تعمل يف قطاع متويل م�شاريع ال�شباب ،منذ عام 2009م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة وهو م�ؤ�س�سة خريية تعمل يف جمال �أبحاث الإعاقة منذ عام 2008م وحتى تاريخه

املنا�صب الأخرى

ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة رافال للتطوير العقاري وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع التطوير العقاري منذ عام 2012م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الت�صنيع الوطنية وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع اال�ستثمار ال�صناعي ونقل التقنية ال�صناعية منذ عام 2010م
وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة املراعي وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع �إنتاج م�شتقات الألبان والع�صائر منذ عام 2010م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العربية لتنمية املياه والطاقة (�أكوا باور) وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع حتلية املياه منذ عام 2010م وحتى
تاريخه
رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة �صافوال وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف قطاع الزراعة وال�صناعات الغذائية منذ عام 2010م وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الأولى للتطوير العقاري وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع التطوير العقاري منذ عام 2008م وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ج�سور القاب�ضة وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع البرتوكيماويات والإن�شاءات منذ عام 2008م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة البنك ال�سعودي الربيطاين وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع اخلدمات امل�صرفية منذ عام 2002م وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اال�ستثمارات املتعددة منذ عام 1996م وحتى تاريخه
عماد عبدالقادر املهيدب

اال�سم
العمر

59

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب

نائب رئي�س جمل�س االدارة

امل�ؤهالت العلمية

درجة الدكتوراه الفخرية ،جامعة لو�سوفون للعلوم الإن�سانية والتكنولوجية ،الربتغال ،عام 2010م
بكالوريو�س التجارة ،جامعة امللك �سعود ،عام 1979م

اخلربات العملية

ع�ضو جمل�س �إمارة منطقة مكة منذ عام 2013م
ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة التجارة وال�صناعة يف جدة منذ عام 2014م
ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف قطاع �صناعة و�إنتاج الورق ،منذ عام
2012م وحتى الآن
ع�ضو جمل�س املديرين� ،شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف قطاع �صناعة و�إنتاج الورق ،منذ عام
2011م وحتى عام 2012م
 مدير ال�شركة ال�سعودية لإ�سترياد وت�صدير الورق (�سيمبك�س) وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال جتارة الورق ،منذ عام 2013م وحتى
االن
مدير �شركة املهيدب للتنمية وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال التجارة واال�ستثمار ،منذ عام 1993م وحتى االن

املنا�صب الأخرى

رئي�س جمل�س املديرين ل�شركة املخت�صون الدولية للم�ضيفات الغذائية والعلفية وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال جتارة املواد الغائية
منذ عام 2013م وحتى االن
ع�ضو جمل�س �شركة �أموال الأجيال وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال التجارة واال�ستثمار منذ عام 2009م وحتى االن
ع�ضو جمل�س املديرين يف �شركة عماد املهيدب و�شركاه وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال التجارة واال�ستثمار منذ عام 2009م وحتى االن
ع�ضو جمل�س املديرين يف �شركة �سليمان املهيدب و�شركاه وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال التجارة واال�ستثمار منذ عام 2009م وحتى
االن
ع�ضو جمل�س املديرين يف �شركة ع�صام املهيدب و�شركاه وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال التجارة واال�ستثمار منذ عام 2009م وحتى
االن
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت البادية وهي �شركة �أجنبية تعمل يف قطاع �إنتاج الإ�سمنت منذ عام 2008م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س ادارة ل�شركة اال�ستثمارات التعدينية املتحدة وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع التعدين منذ عام 2005م وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س املديرين يف �شركة جتميع وتدوير النفايات (وا�سكو) وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع جتميع و�إعادة تدوير نفايات الورق
منذ عام 2004م وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س املديرين ل�شركة تطوير وت�شغيل املدن ال�صناعية املحدودة وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع تطوير وت�شغيل املدن
ال�صناعية منذ عام 2001م وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س االدارة ل�شركة املتحدة للأعالف وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�شعري والأعالف منذ عام 1985م وحتى تاريخه

62

عبداهلل عبدالرحمن املعمر

اال�سم
العمر

50

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

امل�ؤهالت العلمية

ماج�ستري �إدارة الأعمال ،جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،الظهران ،اململكة العربية ال�سعودية عام 1993م
درجة البكالوريو�س يف الهند�سة ال�صناعية ،جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية ،عام 1987م

اخلربات العملية

ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف قطاع �صناعة و�إنتاج الورق ،منذ عام
2012م وحتى الآن
ع�ضو جمل�س املديرين� ،شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف قطاع �صناعة و�إنتاج الورق ،منذ عام
2000م وحتى عام 2012م
املدير العام بال�شركة ال�سعودية ل�صناعة الورق املحدودة وهي �شركة م�ساهمة �سعودية تعمل يف قطاع الورق من عام 1996م �إلى عام 1999م
نائب املدير العام بال�شركة ال�سعودية ل�صناعة الورق املحدودة وهي �شركة م�ساهمة �سعودية تعمل يف قطاع الورق من عام 1994م �إلى عام 1996م
�ضابط مراقبة ال�صيانة  /مالزم �أول يف القوات اجلوية امللكية ال�سعودية من عام 1988م �إلى عام 1991م

املنا�صب الأخرى

ع�ضو جمل�س ادارة ال�شركة ال�سعودية للطباعة والتغليف وهي �شركة م�ساهمة تعمل يف قطاع الطباعة والتغليف من عام 2008م وحتى تاريخه
حممد عبداهلل �أبونيان

اال�سم
العمر

52

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب

ع�ضو جمل�س �إدارة

امل�ؤهالت العلمية

�شهادة الثانوية العامة

اخلربات العملية

ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف قطاع �صناعة و�إنتاج الورق ،منذ عام
2012م وحتى الآن
ع�ضو جمل�س املديرين� ،شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف قطاع �صناعة و�إنتاج الورق ،منذ عام
2011م وحتى عام 2012م
ع�ضو الهيئة اال�ست�شارية لل�ش�ؤون االقت�صادية للمجل�س االقت�صادي الأعلى من عام 2007م وحتى تاريخه

املنا�صب الأخرى

ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العربية ال�سعودية لال�ستثمارات ال�صناعية وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اال�ستثمار ال�صناعي منذ عام 2014م
وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س ادارة جمموعة �أبونيان القاب�ضة وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاعات متعددة منذ عام 2014م وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س ادارة ال�شركة العربية مل�شاريع املياه والطاقة (�أكوا بور) وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع م�شاريع حتلية املياه منذ عام 2013م
وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س ادارة �شركة املرجان لإنتاج الكهرباء وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع تطوير وت�شغيل وتطوير م�شروع رابغ منذ عام 2013م
وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س االدارة لل�شركة العربية لتنمية املياه والطاقة (�أكوا القاب�ضة) وهي �شركة م�ساهمة تعمل يف قطاعات متعددة منذ عام 2012م وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س ادارة �شركة توليد الكهرباء املركزية الأردن وهي �شركة �أجنبية تعمل يف قطاع انتاج الطاقة منذ عام 2011م وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س ادارة �شركة كي ا�س بي العربية وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ت�صميم وت�صنيع امل�ضخات منذ عام 2010م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س ادارة ال�شركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع املنتجات الغذائية منذ عام 2010م وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س ادارة �شركة هجر لإنتاج الكهرباء وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع �إنتاج الكهرباء منذ عام 2010م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س ادارة ال�شركة ال�سعودية للإمناء الزراعي (�إمناء) وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف القطاع الزراعي منذ عام 2009م وحتى
تاريخه
رئي�س جمل�س املديرين ل�شركة بوارج الدولية لتحلية املياه وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع حتلية املياه منذ عام 2007م وحتى تاريخه
نائب رئي�س جمل�س ادارة �شركة النقل املتكامل وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع �إن�شاء وتطوير وت�شغيل و�سائل النقل منذ عام 2007م
وحتى تاريخه
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عبدالإله عبداهلل �أبونيان
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اجلن�سية

�سعودي

املن�صب

ع�ضو جمل�س �إدارة

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س يف علم االقت�صاد من جامعة امللك �سعود عام 1992م

اخلربات العملية

ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف قطاع �صناعة و�إنتاج الورق ،منذ عام
2012م وحتى الآن
ع�ضو جمل�س املديرين� ،شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف قطاع �صناعة و�إنتاج الورق ،منذ عام
2011م وحتى عام 2012م
الرئي�س التنفيذي ل�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه") وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع
اال�ستثمار يف التطوير العقاري والبناء واملقاوالت والت�صنيع والقطاع ال�صحي واالت�صاالت  ،منذ عام 1999م وحتى تاريخه
م�ساعد مدير ق�سم اال�ستثمار يف بنك �سامبا ،وهو �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع اخلدمات امل�صرفية ،من عام 1994م �إلى عام 1998م

املنا�صب الأخرى

رئي�س جمل�س �إدارة �شركة برج رافال وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع �إقامة وت�شغيل و�صيانة الفنادق وامل�شاريع واملباين ال�سكنية والتجارية
واملدن الرتفيهية منذ عام 2011م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �إثراء كابيتال وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اال�ست�شارات املالية يف خمتلف الن�شاطات اال�ستثمارية وامل�صرفية يف
ال�سعودية و دول اخلليج منذ عام 2008م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة رافال للعقارات وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع التطوير العقاري منذ عام 2007م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب يف �شركة قطر �ألفا باطون للخر�سانة اجلاهزة وهي �شركة �أجنبية تعمل يف قطاع اخلر�سانة منذ عام 2006م
وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة احل�سن غازي �إبراهيم �شاكر وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الإ�ستثمار ال�صناعي منذ عام 2004م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س الإدارة ل�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه") وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع
اال�ستثمارات يف جميع القطاعات و ت�شمل اال�ستثمار يف التطوير العقاري والبناء واملقاوالت والت�صنيع والقطاع ال�صحي واالت�صاالت ،منذ عام 1999م
وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س الإدارة و�شريك يف جمموعة �شركات �أبونيان وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اال�ستثمار يف ال�صناعات التحويلية منذ عام
1999م وحتى تاريخه
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة حلول االت�صاالت وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع تقنية االت�صاالت منذ عام 1999م وحتى تاريخه
وليد �إبراهيم �شكري
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اجلن�سية

�سعودي

املن�صب

ع�ضو جمل�س �إدارة

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س يف الإدارة ال�صناعية (تخ�ص�ص حما�سبة) من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن عام 1989م
حما�سب قانوين معتمد بالواليات املتحدة الأمريكية منذ عام 1992م
حما�سب قانوين معتمد باململكة العربية ال�سعودية منذ عام 1992م

اخلربات العملية

ع�ضو جلنة املراجعة� ،شركة �أمانة للت�أمني التعاوين وهي �شركة م�ساهمة �سعودية عامة تعمل يف قطاع املنتجات الت�أمينية لل�شركات والأفراد ،منذ عام
2013م وحتى فرباير 2014م
ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف قطاع �صناعة و�إنتاج الورق ،منذ عام
2014م وحتى الآن
ع�ضو جلنة املراجعة� ،شركة التنمية الكيميائية وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف قطاع الطاقة ال�شم�سية واملواد الكيميائية املتخ�ص�صة ،من
عام 2012م وحتى الآن
ع�ضو جلنة املراجعة� ،شركة جمموعة اخلريف وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اال�ستثمار ،من عام 2012م وحتى الآن
ع�ضو جلنة املراجعة� ،شركة تكوين املتطورة لل�صناعات وهي �شركة م�ساهمة �سعودية عامة تعمل يف قطاع ت�صنيع وبيع منتجات التغليف البال�ستيكية
والأقم�شة الغري من�سوجة ،منذ عام 2011م وحتى الآن
�شريك ،براي�س وترهاو�س كوبرز وهي �شركة تعمل يف قطاع املحا�سبة القانونية ،من عام 2008م �إلى عام 2010م
ع�ضو فريق القيادة بال�شرق الأو�سط ،براي�س وترهاو�س كوبرز وهي �شركة تعمل يف قطاع املحا�سبة القانونية ،من عام 2006م �إلى عام 2009م
ال�شريك املدير ،اجلريد و�شركاه (ع�ضو يف جمموعة براي�س وترهاو�س كوبرز العاملية) وهي �شركة تعمل يف قطاع املحا�سبة القانونية ،من عام 2006م �إلى
عام 2008م
�شريك ،اجلريد و�شركاه (ع�ضو يف جمموعة براي�س وترهاو�س كوبرز العاملية) ،من عام 1999م �إلى عام 2006م
مدير رئي�سي ،اجلريد و�شركاه (ع�ضو يف ديليوت �أند تو�ش متاهات�سو) وهي �شركة تعمل يف قطاع املحا�سبة القانونية ،من عام 1995م �إلى عام 1999م
مدقق رئي�سي ،ديليوت �أند تو�ش متاهات�سو وهي �شركة تعمل يف قطاع املحا�سبة القانونية ،من عام 1993م �إلى عام 1995م
مراجع ح�سابات �أول ،اجلريد و�شركاه (ع�ضو يف ديليوت �أند تو�ش متاهات�سو) وهي �شركة تعمل يف قطاع املحا�سبة القانونية ،من عام 1992م �إلى عام
1993م
م�ساعد �أول للمراجعة ،اجلريد و�شركاه (ع�ضو يف ديليوت �أند تو�ش متاهات�سو) وهي �شركة تعمل يف قطاع املحا�سبة القانونية ،من عام 1988م �إلى عام
1992م
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املنا�صب الأخرى

ع�ضو جمل�س املديرين ورئي�س جلنة املراجعة ،جمموعة املتبويل املتحدة وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع توزيع وجتزئة االلكرتونيات
واملعدات املنزلية ،منذ عام 2013م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة ورئي�س جلنة املراجعة� ،شركة جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع ال�ضيافة
والرتفيه ،منذ عام 2012م وحتى تاريخه
كارل هرنيك �إدمان

اال�سم
العمر
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اجلن�سية

�سويدي

املن�صب

ع�ضو جمل�س �إدارة

امل�ؤهالت العلمية

درو�س متعددة يف العلوم ال�سيا�سية والت�سويق ،جامعة هاواي ،الواليات املتحدة ،عام 1998م
ماج�ستري يف العلوم واالقت�صاد ،كلية �إدارة الأعمال بجامعة جونكوبينغ ،ال�سويد ،عام 1998م
درو�س متعددة يف الإح�صاء ،القانون ،العلوم ال�سيا�سية وتاريخ االقت�صاد ،كلية �إدارة الأعمال يف جامعة غوتنربغ ،ال�سويد ،عام 1997م
برنامج علوم مدته � 3سنوات ،كلية �أرنا�سكوالن ،عام 1993م

اخلربات العملية

ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف قطاع �صناعة و�إنتاج الورق ،منذ عام
2014م وحتى الآن
مدير عام� ،سيل مارك �إيه بي وهي �شركة �أجنبية تعمل يف قطاع جتارة الورق حول العامل ،منذ عام 2009م وحتى الآن
مدير الأعمال التجارية� ،سيل مارك �إيه بي وهي �شركة �أجنبية تعمل يف قطاع جتارة الورق حول العامل ،منذ عام 2002م �إلى عام 2009م
مدير �إقليمي ،ذا برونيو�س �أيه بي وهي �شركة �أجنبية تعمل يف قطاع ت�صميم وتغليف الورق والألواح ،منذ عام 1999م �إلى عام 2001م
رقيب �أثناء اخلدمة الع�سكرية بالبحرية امللكية ال�سويدية منذ عام 1993م �إلى عام 1995م

املنا�صب الأخرى

�شريك ورئي�س جمل�س �إدارة ،بلوبوتل �سرفبورد �إيه بي وهي �شركة �أجنبية تعمل يف قطاع �صناعة الآالت ،عام 2013م
مالك ورئي�س جمل�س �إدارة� ،سيل كارل �إيه بي وهي �شركة �أجنبية تعمل يف قطاع جتارة الورق حول العامل ،عام 2007م
كارلو �ألربتو كارلتي

اال�سم
العمر
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اجلن�سية

ايطايل

املن�صب

ع�ضو جمل�س �إدارة

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س هند�سة ميكانيكية ،جامعة البوليتكنيك ب�إيطاليا ،عام 1969م

اخلربات العملية

ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف قطاع �صناعة و�إنتاج الورق ،منذ عام
2012م وحتى الآن
ع�ضو جمل�س املديرين� ،شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف قطاع �صناعة و�إنتاج الورق ،منذ عام
2011م وحتى عام 2012م
م�ست�شار لدى �شركة هاي كريديت ما�شيناري ليمتد ،وهي �شركة �أجنبية تعمل يف �صناعة �آالت الن�سيج ،ال�صني ،منذ عام 2011م وحتى الآن
م�صمم ومدير م�شروع ل�شركة ا�سيلي �إ�س.بي�.إيه� ،إيطاليا ،وهي �شركة �أجنبية تعمل يف قطاع ت�صميم وبيع �آالت الورق ،من عام 2010م �إلى عام 2011م
مدير قطاع مبيعات وم�ست�شار ب�شركة �أوفرميكانيكا� ،إيطاليا ،وهي �شركة �أجنبية تعمل يف قطاع ت�صنيع �آالت الورق ،من عام 1997م �إلى عام 2010م
مدير مبيعات ب�شركة كومر �إ�س.بي�.إيه� ،إيطاليا ،وهي �شركة �أجنبية تعمل يف قطاع ت�صميم وت�صنيع القوالب ،من عام 1992م �إلى عام 1996م
مدير مبيعات ب�شركة تامبيال� ،إيطاليا ،وهي �شركة �أجنبية تعمل يف قطاع ت�صنيع �آالت الورق ،من عام 1988م �إلى عام 1992م
مدير م�شروع ومدير مبيعات ب�شركة �أوفرميكانيكا� ،إيطاليا ،وهي �شركة �أجنبية تعمل يف قطاع ت�صنيع �آالت الورق ،من عام 1972م �إلى عام 1988م

املنا�صب الأخرى

ال يوجد
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مارون ن�صار

اال�سم
العمر

33

اجلن�سية

لبناين

املن�صب

�سكرتري جمل�س �إدارة

امل�ؤهالت العلمية

 بكالوريو�س يف احلقوق من جامعة القدي�س يو�سف يف بريوت ،لبنان �سنة 2003م
ماجي�ستري يف املحا�سبة واملال من جامعة برادفورد ،اململكة املتحدة �سنة 2005م

اخلربات العملية

م�ست�شار قانوين ل�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه من 2012م حتى الآن
م�ؤ�س�س وم�ست�شار قانوين ل�شركة فرتال من 2010م حتى 2011م
م�ست�شار قانوين يف مكتب حوراين و�شركاه يف الريا�ض من عام 2009م وحتى عام 2010م
م�ست�شار قانوين يف مكتب باكر �أند مكنزي يف الريا�ض من عام 2006م وحتى عام 2009م
م�ست�شار قانوين ل�شركة كابل �أند وايرل�س يف لندن من 2005م حتى 2006م
م�ست�شار قانوين يف مكتب �سمري بارودي يف بريوت من 2003م حتى 2004م

املنا�صب الأخرى

�سكرتري جمل�س �إدارة �شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه") منذ عام 2013م وحتى تاريخه
امل�ست�شار القانوين ل�شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه") منذ عام 2012م وحتى تاريخه

5 55 -5اإلدارة التنفيذية
تت�ألف الإدارة التنفيذية لل�شركة من فريق يتمتع باخلربات واملهارات الالزمة لإدارة ال�شركة بكفاءة وفعالية وفق ًا للتوجيهات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة .ويقوم
الرئي�س التنفيذي بت�سيري الأعمال اليومية لل�شركة وفق ًا لتوجيهات و�سيا�سات جمل�س الإدارة ل�ضمان حتقيق ال�شركة لأهدافها املحددة من قبل جمل�س الإدارة.
وفيما يلي تفا�صيل �أع�ضاء الإدارة التنفيذية لل�شركة:
جدول  :61الإدارة التنفيذية لل�شركة
العمر

تاريخ االلتحاق بالعمل يف
ال�شركة

الأ�سهم التي ميلكها
قبل الطرح

الأ�سهم التي ميلكها بعد
الطرح

�سامي علي ال�صفران

الرئي�س التنفيذي

�سعودي

44

2004م

�صفر

�صفر

وديع حممد مليباري

رئي�س العمليات

�سعودي

46

2011م

�صفر

�صفر

يا�سر �أحمد ح�سني العقبي

نائب رئي�س العمليات

�سعودي

39

2002م

�صفر

�صفر

عبداهلل خ�ضر الغامدي

مدير املوارد الب�شرية

�سعودي

58

2014م

�صفر

�صفر

ميلتون جورج جورج

املدير املايل

هندي

50

2014م

�صفر

�صفر

عبدالرزاق حممد ع�سقالين

مدير م�صنع

م�صري

50

2004م

�صفر

�صفر

�سمري حممد �صالح علي

مدير ق�سم االمدادات

ميني

44

2010م

�صفر

�صفر

جون كوفاكاتيل فارقي�س

الرئي�س املايل لل�شركة
وال�شركات التابعة

هندي

58

2012م

�صفر

�صفر

�أحمد �سامح حنفي الفزاري

مدير املبيعات والت�سويق

م�صري

35

2013م

�صفر

�صفر

عبدالرحمن عبداهلل مري�شنت

رئي�س املراجعة الداخلية
لل�شركة وال�شركات التابعة

هندي

57

2014م

�صفر

�صفر

�سيد حمفوظ احلفيظ

مدير ال�صيانة الكهربائية هندي

53

2002م

�صفر

�صفر

جريام مورثي نايكر

مدير ال�صيانة امليكانيكية هندي

42

2002م

�صفر

�صفر

اال�سم

امل�صدر :ال�شركة

66

املن�صب

اجلن�سية

وفيما يلي ملخ�ص ال�سري الذاتية لأع�ضاء اجلهاز الإداري املذكورين �أعاله.
�سامي علي ال�صفران

اال�سم
العمر

44

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب

الرئي�س التنفيذي

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س كيمياء �صناعية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن عام 1992م

اخلربات العملية

الرئي�س التنفيذي لل�شركة منذ عام 2012م وحتى تاريخه
مدير عام ال�شركة منذ عام 2005م �إلى عام 2012م
نائب املدير العام يف ال�شركة منذ عام 2004م �إلى عام 2005م
مدير فني يف ال�شركة ال�سعودية ل�صناعة الورق منذ عام 2000م �إلى عام 2004م
مدير م�شاريع يف ال�شركة ال�سعودية ل�صناعة الورق منذ عام 1998م �إلى عام 1999م
م�ست�شار فني يف �شركة نالكو ال�سعودية منذ عام 1992م �إلى عام 1997م

املنا�صب الأخرى

نائب رئي�س جمل�س الإدارة يف املعهد العايل للتقنيات الورقية وال�صناعية منذ عام 2013م وحتى تاريخه
وديع حممد مليباري

اال�سم
العمر

46

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب

رئي�س العمليات

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س كيمياء �صناعية من جامعة امللك فهد للبرتول املعادن يف عام 1992م

اخلربات العملية

رئي�س عمليات ال�شركة من عام 2011م وحتى تاريخه
مدير عام اخلدمات بال�شركة التابعة وا�سكو من عام 2010م وحتى 2011م
مدير عام امل�شرتيات ب�شركة �أميانتيت وهي �شركة م�ساهمة �سعودية تعمل يف قطاع الت�شييد والبناء من عام 2009م �إلى 2010م
نائب مدير عام ال�شركة من عام 2007م �إلى عام 2009م
مدير م�صنع اميانتيت ل�صناعة الفيربغال�س من عام 2003م �إلى عام 2006م
مدير للم�شرتيات يف �شركات اميانتيت وهي �شركة م�ساهمة �سعودية تعمل يف قطاع الت�شييد والبناء من عام 1997م وحتى عام 2003م
مدير للجودة والنوعية يف �شركات اميانتيت وهي �شركة م�ساهمة �سعودية تعمل يف قطاع الت�شييد والبناء من عام 1993م حتى عام 1997م

املنا�صب الأخرى

ال يوجد

67

يا�سر �أحمد العقبي

اال�سم
العمر

39

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب

نائب رئي�س العمليات

امل�ؤهالت العلمية

ماج�ستري الهند�سة ال�صناعية ،جامعة امللك عبدالعزيز عام 2009م
بكالوريو�س الهند�سة ال�صناعية ،جامعة امللك عبدالعزيز عام 1999م

اخلربات العملية

نائب رئي�س عمليات ال�شركة من عام 2013م حتى تاريخه
مدير الإمدادات يف ال�شركة من عام 2009م حتى عام 2013م
مدير امل�شرتيات يف ال�شركة من عام 2005م حتى عام 2009م
مهند�س تخطيط يف ال�شركة من عام 2004م حتى عام 2005م
م�س�ؤول م�شرتيات يف ال�شركة من عام 2002م حتى عام 2004م

املنا�صب الأخرى

ال يوجد
ميلتون جورج جورج

اال�سم
العمر

50

اجلن�سية

هندي

املن�صب

املدير املايل

امل�ؤهالت العلمية

ماج�ستري يف التجارة من جامعة مدرا�س الهند عام 1990م
حما�سب قانوين من معهد املحا�سبني يف الهند عام 1980م
حما�سب تكلفة من معهد املحا�سبني للتكاليف والإ�شغال يف الهند عام 1992م
�إدارة امل�شاريع املهنية من معهد �إدارة امل�شاريع يف الواليات الأمريكية املتحدة عام 2007م

اخلربات العملية

املدير املايل يف ال�شركة من عام 2014م حتى تاريخه
رئي�س ق�سم ال�ش�ؤون املالية واملحا�سبة يف �شركة الربيان الوطنية من عام 2009م �إلى عام 2013م
�إداري مايل يف جمموعة احلمراين من عام 2006م �إلى عام 2009م
مدير مايل ل�شعبة ال�صناعية يف جمموعة احلمراين ق�سم ال�صناعية من عام 2003م �إلى عام 2005م
مدير املالية يف جمموعة احلمراين بجدة من عام 2002م الى عام 2003م
م�ست�شار مايل يف جمموعة احلمراين �شعبة ال�صناعية بجدة من عام 1997م �إلى عام 2001م
حما�سب قانوين يف �شركة ت�شارلد وميلتون للمحا�سبني القانونني يف الهند من عام 1990م �إلى عام 1996م

املنا�صب الأخرى

ال يوجد

68

عبدالرزاق حممد ع�سقالين

اال�سم
العمر

50

اجلن�سية

م�صري

املن�صب

مدير امل�صنع

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س كلية العلوم – جامعة ا�سيوط ،جمهورية م�صر العربية ،عام 1985م

اخلربات العملية

مدير امل�صنع يف ال�شركة من عام 2013م وحتى تاريخه
املدير الفني يف ال�شركة من عام 2004م �إلى عام 2013م
مدير �إنتاج يف ال�شركة ال�سعودية ل�صناعة الورق وهي �شركة م�ساهمة تعمل يف قطاع الورق ،من عام 1993م �إلى عام 2003م
نائب مدير التحويل يف م�صنع فلورا للورق ،م�صر وهي �شركة �أجنبية تعمل يف قطاع الورق ،من عام 1988م �إلى عام 1993م

املنا�صب الأخرى

ال يوجد
عبداهلل خ�ضر الغامدي

اال�سم
العمر

58

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب

مدير املوارد الب�شرية

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س �إدارة �أعمال من جامعة يبمب كوليج فلوريدا ،الواليات املتحدة االمريكية عام 1987م

اخلربات العملية

مدير املوارد الب�شرية يف ال�شركة منذ عام 2014م
مدير �إقليمي للموارد الب�شرية ل�شركة �أمانا للمقاوالت للتفرة 2012م – 2013م
مدير عام املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية لدلة الربكة للفرتة  2008م– 2012م
م�ساعد الرئي�س التنفيذي للخدمات وال�ش�ؤون الإدارية ببنك اجلزيرة وهي �شركة م�ساهمة تعمل يف قطاع امل�صارف للفرتة 2004م2008-م
مدير ال�ش�ؤون الإدارية الوظيفية بالوطنية خلدمات الطريان للفرتة 2000م2002-م
مدير �إدارة الوثائق مبك�شف للخدمات املحدودة للفرتة 1997م2000-م
كبري �إداري التنمية التجارية واملمتلكات ب�شركة م�شاريع املطارات الدولية للفرتة 1981م1997-م

املنا�صب الأخرى

ال يوجد

69

�سمري حممد �صالح علي

اال�سم
العمر

44

اجلن�سية

ميني

املن�صب

مدير ق�سم التوريد

امل�ؤهالت العلمية

ماج�ستري �إدارة الأعمال من جامعة �سيكيم مانيبال منذ عام 2009م
بكالوريو�س هند�سة النظم من جامعة امللك فهد للبرتول عام 1994م

اخلربات العملية

مدير ق�سم امل�شرتيات يف ال�شركة من عام 2006م وحتى تاريخه
مدير ق�سم اللوج�ستية يف ال�شركة ال�سعودية ل�صناعة الورق وهي �شركة م�ساهمة تعمل يف قطاع الورق  ،من عام 2004م �إلى عام 2005م
مدير التجميع يف ال�شركة ال�سعودية ل�صناعة الورق وهي �شركة م�ساهمة تعمل يف قطاع الورق ،من عام 2003م الى عام 2004م
مدير العمليات يف ال�شركة ال�سعودية ل�صناعة الورق وهي �شركة م�ساهمة تعمل يف قطاع الورق  ،من عام 2002م �إلى عام 2004م
م�س�ؤول مبيعات يف �شركة بناوي ال�صناعية ،من عام 1999م �إلى عام 2001م
م�شرف واردات املخازن يف �شركة بناوي ال�صناعية ،من عام 1997م �إلى 1999م
م�شرف التحكم والتخطيط والتنظيم للمخازن يف بغلف الظافر للحديد املحدودة ،من عام 1994م �إلى عام 1996م

املنا�صب الأخرى

ال يوجد
جون كوفاكاتيل فارقي�س

اال�سم
العمر

59

اجلن�سية

هندي

املن�صب

الرئي�س املايل لل�شركة وال�شركات التابعة

امل�ؤهالت العلمية

زميل حما�سبي الإدارة والتكلفة (التكلفة واملحا�سبة الإدارية وال�ضرائب) من معهد املحا�سبني الإداريني والتكاليف يف الهند عام 1989م
زمالة املحا�سبة القانونية من معهد املحا�سبني القانونيني يف الهند عام 1987م
بكالوريو�س حما�سبة ،جامعة كرياال ،الهند عام 1976م

اخلربات العملية

املدير املايل يف ال�شركة من عام 2013م وحتى تاريخه
املدير املايل ملجموعة �شركات ال�سواين من عام 2009م �إلى عام 2013م
املدير املايل ملجموعة �شركات �سدافكو وهي �شركة م�ساهمة �سعودية تعمل يف قطاع الزراعة والأغذية من عام 2002م �إلى عام 2008م
املراقب املايل ملجموعة �شركات �سدافكو وهي �شركة م�ساهمة �سعودية تعمل يف قطاع الزراعة والأغذية من عام 1997م �إلى عام 2002م
املدير املايل ل�شريوين ويليامز من عام 1995م �إلى عام 1997م
املدير املايل جمموعة الرتكي والتميمي من عام 1991م �إلى عام 1995م
املدير املايل �شركة بولوز فاركي و�أوالده من عام 1985م �إلى عام 1991م

املنا�صب الأخرى

ال يوجد

70

�أحمد �سامح حنفي الفزاري

اال�سم
العمر

35

اجلن�سية

م�صري

املن�صب

مدير الت�سويق واملبيعات

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س يف التجارة و�إدارة الأعمال من جامعة الإ�سكندرية ،كلية التجارة ق�سم اللغة الإجنليزية ،عام 2002م

اخلربات العملية

مدير الت�سويق واملبيعات يف ال�شركة من عام 2013م وحتى تاريخه
مدير املبيعات يف �شركة جي� .إم .للورق الدولية وهي �شركة �أجنبية ،من عام 2007م حتى عام 2013م
مدير ق�سم يف جمموعة ماجد الفطيم وهي �شركة �أجنبية ،من عام 2006م حتى عام 2007م
�أخ�صائي م�شرتيات يف جمموعة �إي�.أيه�.سي .وهي �شركة �أجنبية ،من عام 2003م حتى عام 2006م

املنا�صب الأخرى

ال يوجد
عبدالرحمن عبداهلل مري�شنت

اال�سم
العمر

57

اجلن�سية

هندي

املن�صب

رئي�س ق�سم التدقيق الداخلي

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س يف التجارة من جامعة بومباي ،الهند عام 1977م
حما�سبة قانونية من معهد املحا�سبة القانونية ،الهند عام 1980م

اخلربات العملية

رئي�س ق�سم التدقيق الداخلي لل�شركة من عام 2014م وحتى تاريخه
مدير املالية ب�شركة يو�سف بن احمد كانو املحدودة من عام 2001م حتى عام 2013م
مدير التدقيق الداخلي ب�شركة يو�سف بن احمد كانو املحدودة من عام 1982م حتى عام 2001م

املنا�صب الأخرى

ال يوجد
�سيد حمفوظ احلفيظ

اال�سم
العمر

53

اجلن�سية

هندي

املن�صب

مدير ال�صيانة الكهربائية

امل�ؤهالت العلمية

دبلوم يف الهند�سة الكهربائية من معهد بوليتكنيك احلكومي عام 1960م

اخلربات العملية

مدير ال�صيانة الكهربائية يف ال�شركة من عام 2002م وحتى تاريخه
مدير الكهرباء يف �أيه .بي� .آر للتعبئة والتغليف املحدودة ،الهند ،وهي �شركة �أجنبية من عام 1998م �إلى عام 2002م
مدير الكهرباء يف �شركة �شريانز لل�صناعات املحدودة ،الهند ،وهي �شركة �أجنبية من عام 1994م �إلى عام 1998م
مهند�س �أول ملحطة العمل �شركة بالالربور لل�صناعات املحدودة ،الهند ،وهي �شركة �أجنبية من عام 1982م �إلى عام 1994م

املنا�صب الأخرى

ال يوجد

71

جريام مورثي نايكر

اال�سم
العمر

42

اجلن�سية

هندي

املن�صب

مدير ال�صيانة امليكانيكية

امل�ؤهالت العلمية

دبلوم يف الهند�سة امليكانيكية من املعهد التقني براماكري�شنا ،الهند عام 1989م

اخلربات العملية

مدير ال�صيانة امليكانيكية يف ال�شركة من عام 2012م حتى تاريخه
م�ساعد مدير ال�صيانة امليكانيكية يف ال�شركة من عام 2010م حتى عام 2012م
مدير الق�سم امليكانيكي يف ال�شركة من عام 2006م حتى عام 2010م
مهند�س ميكانيكي يف ال�شركة من عام 2002م حتى عام 2006م
مهند�س بارز يف �إدارة م�شروع العاملني يف �آلة الورق واملعدات وتق�سيم تركيب الآالت من عام 1990م حتى عام 2002م

املنا�صب الأخرى

ال يوجد

5 55 -5إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة العليا وسكرتير مجلس اإلدارة
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفو الإدارة العليا و�سكرتري جمل�س الإدارة مبا يلي:
�1.1أنه مل يتم الإعالن عن �إفال�س �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو � ٍأي من �أع�ضاء الإدارة العليا بال�شركة �أو �سكرتري جمل�س الإدارة.
�2.2أنه مل يتم الإعالن عن �أي �إع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�شركة كان �أي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء الإدارة العليا بال�شركة
�أو �سكرتري جمل�س الإدارة معين ًا فيها يف من�صب �إداري �أو �إ�شرايف.
3.3ال يتمتع �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املدراء التنفيذيني بحق الت�صويت على �أي عقد �أو عر�ض له فيه م�صلحة.
4.4بخالف ما ذكر يف ق�سم ( 2-8-12االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة) من هذه الن�شرة ،لي�س ل�سكرتري �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء الإدارة
العليا �أو لأي من �أقربائهم �أية �أ�سهم �أو �أدوات دين �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة �أو �شركاتها التابعة.
�5.5أن كافة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل �سوف تتم على �أ�سا�س تناف�سي و�أن يتم الت�صويت على جميع العقود مع الأطراف ذات العالقة
يف اجتماعات جمل�س الإدارة واجلمعية العامة العادية لل�شركة مع امتناع ع�ضو جمل�س الإدارة الذي له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف هذه العقود
من الت�صويت عليها �سواء يف جمل�س الإدارة �أو اجلمعية العامة العادية وفق ًا للمادة ( )69من نظام ال�شركات واملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.
6.6لي�س هناك �أي برامج �أ�سهم ملوظفي ال�شركة قائمة قبل تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج.

5 55 -5تضارب المصالح
ال مينح النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أو �أي من اللوائح وال�سيا�سات الداخلية �أية �صالحيات متكن ع�ضو جمل�س الإدارة من الت�صويت على عقد �أو عر�ض له فيه م�صلحة
جوهرية �سوا ًء ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .وذلك تنفيذ ًا لن�ص املادة ( )69من نظام ال�شركات التي تن�ص على �أنه ال يجوز �أن يكون لع�ضو جمل�س الإدارة �أية
م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة �إال مبوافقة من اجلمعية العامة العادية يتم جتديدها كل �سنة.
ووفق ًا لن�ص املادة املذكورة ف�إنه يتعني على ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يبلغ جمل�س الإدارة مبا له من م�صالح �شخ�صية يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة،
ويف�صح رئي�س املجل�س للجمعية العامة عند انعقادها عن التعامالت والعقود التي يكون لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صلحة �شخ�صية فيها ،على �أن يكون
الإف�صاح م�شفوع ًا بتقرير خا�ص من مراقب احل�سابات .ويتم �إثبات هذا التبليغ يف حم�ضر اجتماع املجل�س .وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة اال�شرتاك يف الت�صويت
على القرار الذي يطرح للت�صويت يف هذا ال�ش�أن .وبنا ًء على ما �سبق ،يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبا يلي:
�أ -الإلتزام بالعمل طبق ًا للمواد ( )69و( )70من نظام ال�شركات ،واملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.
ب -عدم الت�صويت على العقود املربمة مع �أطراف ذي عالقة يف اجتماعات اجلمعية العامة �إذا كانت لهم م�صلحة فيها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
ج -االلتزام بعدم الدخول يف مناف�سة �ضد �أعمال ال�شركة وب�أن كافة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل �سوف تتم على �أ�سا�س تناف�سي تطبيق ًا لن�ص
املادة ( )70من نظام ال�شركات.
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5 55 -5مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،تكون مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة كما تقدرها اجلمعية العامة العادية وذلك مبا يتوافق مع القرارات والتعليمات الر�سمية
ال�صادرة عن وزارة التجارة وال�صناعة يف هذا ال�ش�أن ويف حدود ما ن�ص عليه نظام ال�شركات �أو �أية �أنظمة �أخرى مكملة له ،بالإ�ضافة �إلى بدل ح�ضور وبدل انتقال
يحددهما جمل�س الإدارة وفق ًا للأنظمة والقرارات والتعليمات املتبعة يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة من اجلهات املخت�صة.
ووفق ًا للقرار الوزاري رقم ( )1071وتاريخ 1412/11/2هـ (املوافق 1992/5/5م) ال�صادر عن معايل وزير التجارة وال�صناعة يكون احل ّد الأق�صى للمكاف�أة
جمل�س الإدارة .وتلتزم ال�شركة
جل�سات ّ
ال�سنوية لع�ضو جمل�س الإدارة يف ال�شركة ( )200.000ريال �سعودي ،بالإ�ضافة �إلى مبلغ ( )3.000ريال عن ُكل جل�س ٍة من ّ
مبا جاء يف القرار الوزاري املذكور يف حتديد املكاف�آت ال�سنوية التي تقررها اجلمعية العامة لل�شركة بنا ًء على تو�صية املجل�س.
ويجب �أن تتم املوافقة على مكاف�آت و�أجور جمل�س الإدارة يف اجتماعات اجلمعية العامة مع مراعاة �أنه ال يحق لأع�ضاء جمل�س الإدارة الت�صويت على هذه املكاف�آت
والأجور ،كما مل يتقا�ضى �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء �إدارتها التنفيذية �أية مكاف�آت �أو تعوي�ضات عينية ،وفيما يلي ،تف�صيل ملا تقا�ضاه
�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية املذكورين يف "جدول  :61الإدارة التنفيذية لل�شركة" من هذه الن�شرة ،مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير
املايل ،خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة للطرح على التف�صيل االتي:
جدول :62مكاف�آت و�أتعاب جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية خالل الفرتة ما بني 2011م �إلى 2013م
2011م

2012م

2013م

البيان (ريال �سعودي)
�أع�ضاء جمل�س الإدارة (ع�ضوين اثنني)

�صفر

200.000

200.000

جلنة املراجعة

�صفر

200.000

200.000

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

�صفر

�صفر

�صفر

رواتب

3.095.596

3.991.732

3.496.098

مزايا

2.464.949

1.462.444

2.157.892

5.560.545

5.454.176

5.653.990

كبار التنفيذيني مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير
املايل ( 5تنفيذيني)
املجموع
امل�صدر :ال�شركة

5 55 -5تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
يتم تعيني �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة من قبل اجلمعية العامة العادية باتباع ا�سلوب الت�صويت الرتاكمي ،ويحدد نظام ال�شركات والئحة حوكمة ال�شركات
والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ونظام احلوكمة الداخلي لل�شركة مهام وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة .وفيما يلي ملخ�ص مبهام وم�س�ؤوليات �أع�ضاء جمل�س الإدارة و
الرئي�س التنفيذي واملدير املايل:
5 55 -55 -5رئيس مجلس اإلدارة

تت�ضمن واجبات وم�س�ؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة ما يلي:
1.1متثيل ال�شركة �أمام الغري وكافة اجلهات احلكومية واخلا�صة بالإ�ضافة �إلى ممار�سة ال�صالحيات املمنوحة له مبوجب النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
2.2تنظيم عمل جمل�س الإدارة.
3.3ترتيب مواعيد انعقاد اجتماعات املجل�س والدعوة النعقادها ،الإعداد جلدول الأعمال ورئا�سة االجتماعات ،وتنظيم عملية الت�صويت على القرارات.
4.4توفري الأجواء املنا�سبة لتبادل الآراء واملناق�شة املفتوحة بني كل الأع�ضاء للمو�ضوعات التي يت�ضمنها جدول �أعمال اجتماعات املجل�س.
5.5تنظيم حما�ضر االجتماعات والتوقيع عليها.
6.6الت�أكد من �صالحية املر�شح ل�شغل وظيفة الع�ضو املنتدب.
7.7رئا�سة اجلمعية العامة للم�ساهمني �أو تفوي�ض من ينوب عنه يف رئا�ستها.
8.8الإ�شراف على �إعداد تقرير جمل�س الإدارة ال�سنوي عن �أن�شطة املجل�س.
مكافأة رئيس مجلس اإلدارة

يح�صل رئي�س جمل�س الإدارة ،ب�صفته ع�ضو يف جمل�س الإدارة ،على مكاف�أة �سنوية وفق ًا ملا تقرره اجلمعية العامة العادية وميثل املبلغ مكاف�أة مقطوعة تدفع
�سنوي ًا .كما يح�صل رئي�س جمل�س الإدارة على بدل ح�ضور مببلغ  3.000ريال مقابل ح�ضور كل اجتماع من اجتماعات جمل�س الإدارة ،بالإ�ضافة �إلى تعوي�ض عن
امل�صروفات اجليبية.
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مدة رئيس مجلس اإلدارة

�إن مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،مبا فيهم رئي�س جمل�س الإدارة ،هي ثالثة (� )3سنوات وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،با�ستثناء الدورة احلالية الأولى
ملجل�س الإدارة والتي مدتها خم�سة (� )5سنوات.
5 55 -55 -5أعضاء مجلس اإلدارة

تت�ضمن واجبات وم�س�ؤوليات �أع�ضاء جمل�س الإدارة ما يلي:
1.1توجيه وو�ضع ومتابعة اال�سرتاتيجية ال�شاملة لل�شركة والأهداف الرئي�سية لها والتي حتتوي على اخلطط ال�سنوية املالية والت�شغيلية لل�شركة ،وذلك يف
�ضوء التو�صيات املقدمة من التنفيذيني بال�شركة.
2.2تعيني ومتابعة �أداء الع�ضو املنتدب لل�شركة.
3.3و�ضع وتوجيه �سيا�سة �إدارة املخاطر ومراجعتها.
4.4حتديد الهيكل الر�أ�س مايل الأمثل لل�شركة وا�سرتاتيجيتها و�أهدافها املالية و�إقرار امليزانيات ال�سنوية.
5.5الإ�شراف على النفقات الر�أ�س مالية الرئي�سية لل�شركة ،ومتلك الأ�صول والت�صرف بها.
6.6و�ضع �أهداف الأداء ومراقبة التمثيل والأداء ال�شامل لل�شركة.
7.7املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�شركة واعتمادها.
8.8و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�ض امل�صالح ومعاجلة حاالت التعار�ض املحتملة لكل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وامل�ساهمني ،وي�شمل
ذلك �إ�ساءة ا�ستخدام �أ�صول ال�شركة ومرافقها ،و�إ�ساءة الت�صرف الناجت عن التعامالت مع الأ�شخا�ص ذوي العالقة.
9.9الت�أكد من �سالمة الأنظمة املالية واملحا�سبية ،مبا يف ذلك الأنظمة ذات ال�صلة ب�إعداد التقارير املالية.
1010الت�أكد من تطبيق �أنظمة رقابية منا�سبة لإدارة املخاطر ،وذلك من خالل حتديد الت�صور العام عن املخاطر التي قد تواجه ال�شركة وطرحها ب�شفافية.
1111املراجعة ال�سنوية لفعالية �إجراءات الرقابة الداخلية لل�شركة.
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يح�صل �أع�ضاء جمل�س الإدارة على مكاف�أة �سنوية وفق ًا ملا تقرره اجلمعية العامة العادية على �أن ال تزيد عن  200.000ريال للع�ضو الواحد .كما يتقا�ضى كل ع�ضو
من �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبلغ  3.000ريال �سعودي لقاء ح�ضور كل اجتماع من اجتماعات جمل�س الإدارة.
ال يحق لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة الت�صويت على �صرف املكاف�آت لأنف�سهم� ،أو الت�صويت على �أي اتفاق �أو اقرتاح لهم فيه م�صلحة جوهرية .كما ال يوجد �أي
�صالحيات جتيز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو لكبار التنفيذيني حق االقرتا�ض من ال�شركة.

5 55 -5الرئيس التنفيذي
ان�ضم �سامي علي ال�صفران �إلى اجلهاز الإداري التنفيذي لل�شركة يف عام 2004م كنائب للمدير العام .ويف عام 2005م ،عني كمدير عام لل�شركة .ويف عام 2012م
وبعد حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة ،عني رئي�س ًا تنفيذي ًا لل�شركة.
ويرتبط �سامي علي ال�صفران مع ال�شركة بعقد عمل خطي غري م�ؤرخ ،مدته خم�سة �سنوات تبد�أ من 2004/04/17م ويجدد تلقائي ًا ملدد مماثلة .وتتمثل مهام
وم�س�ؤوليات الرئي�س التنفيذي يف القيام بالآتي:
1.1العمل على حتقيق �أهداف ال�شركة وتطوير ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها وا�سرتاتيجيتها التي يحددها جمل�س الإدارة.
2.2الإ�شراف على الأعمال ال�صناعية والإدارية والفنية اليومية لل�شركة.
3.3تن�سيق اخلطط الإدارية مع �أق�سام ال�شركة املختلفة لتنفيذ خطة �أعمال ال�شركة ال�سنوية.
�4.4إعداد التقارير املالية والفنية ال�سنوية وربع ال�سنوية عن �أعمال ال�شركة وتقدميها ملجل�س الإدارة مبا يف ذلك �إجنازات ال�شركة والعوائق املرتبطة
ب�أعمالها واقرتاح احللول املنا�سبة لها.
5.5التن�سيق املتوا�صل مع رئي�س جمل�س الإدارة ور�ؤ�ساء اللجان املنبثقة عن املجل�س لتقدمي املعلومات الدقيقة وذات ال�صلة للمجل�س وجلانه حول املوا�ضيع
التي تناق�ش من قبلهم مل�ساعدتهم على ت�أدية مهامهم ب�أف�ضل طريقة ممكنة.
6.6متثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري والقيام بت�أدية �أي وظائف �أخرى يعهدها �إليه جمل�س الإدارة من حني لآخر.
مكافأة الرئيس التنفيذي

يح�صل الرئي�س التنفيذي على راتب �شهري يخ�ضع لزيادة �سنوية قدرها  .%5كما يح�صل على مكاف�أة تعادل راتب � 4أ�شهر �سنوي ًا كبدل �سكن ،ومكاف�أة �سنوية
�إ�ضافية على الراتب قدرها  250.000الف ريال �سعودي ،باال�ضافة الى  %2من �صايف ربح ال�شركة (دون �أرباح ال�شركة التابعة (وا�سكو)) �سنوي ًا باال�ضافة الى
تذاكر ال�سفر والت�أمني ال�صحي.
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5 5 5 -5المدير المالي
مت تعيني جون كوفاكاتيل فارقي�س كمدير مايل لل�شركة مبوجب عقد عمل خطي م�ؤرخ يف  21يوليو 2012م ملدة ثالث �سنوات تبد�أ من 2012/09/01م وجتدد
تلقائي ًا .وت�شمل م�س�ؤوليات ومهام املدير املايل ما يلي:
1.1اال�شراف على �إعداد املوازنات ال�سنوية لل�شركة وتقدميها ملجل�س الإدارة لإقرارها.
2.2الإ�شراف على �إعداد القوائم املالية لل�شركة.
3.3و�ضع ال�سيا�سات املحا�سبية وتوجيهها ومتابعة االلتزام بها.
4.4رفع التقارير الدورية للإدارة العليا.
5.5تن�سيق العمل مع كل من املراجع اخلارجي واملراجع الداخلي لل�شركة.
مكافأة المدير المالي

يح�صل املدير املايل على راتب يخ�ضع لزيادة �سنوية ت�صل �إلى  %5يتم ح�سابها وفق ًا لتقييم الأداء .كما يح�صل على راتب � 4أ�شهر �سنوي ًا كبدل �سكن ،ومكاف�أة
�سنوية مقدارها راتب � 4أ�شهر خا�ضعة ملوافقة جمل�س الإدارة ،بالإ�ضافة �إلى تذاكر ال�سفر والت�أمني ال�صحي.
ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص عقود توظيف �سكرتري و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�شركة.
جدول  :63ملخ�ص عقود توظيف �سكرتري و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�شركة
اال�سم

املن�صب

تاريخ االلتحاق بالعمل يف ال�شركة

مدة التعيني  /التوظيف

�سليمان عبدالقادر املهيدب

رئي�س جمل�س الإدارة

1433/02/14هـ (املوافق 2012/01/08م)

1438/02/13هـ (املوافق 2016/11/13م)

عماد عبدالقادر املهيدب

ع�ضو جمل�س الإدارة

1433/02/14هـ (املوافق 2012/01/08م)

1438/02/13هـ (املوافق 2016/11/13م)

عبداهلل عبدالرحمن املعمر

ع�ضو جمل�س الإدارة

1433/02/14هـ (املوافق 2012/01/08م)

1438/02/13هـ (املوافق 2016/11/13م)

حممد عبداهلل �أبونيان

ع�ضو جمل�س الإدارة

1433/02/14هـ (املوافق 2012/01/08م)

1438/02/13هـ (املوافق 2016/11/13م)

عبدالإله عبداهلل �أبونيان

ع�ضو جمل�س الإدارة

1433/02/14هـ (املوافق 2012/01/08م)

1438/02/13هـ (املوافق 2016/11/13م)

وليد �إبراهيم �شكري

ع�ضو جمل�س الإدارة

1435/05/16هـ (املوافق 2014/03/17م)

1438/02/13هـ (املوافق 2016/11/13م)

كارل هرنيك ادمان

ع�ضو جمل�س الإدارة

1435/05/16هـ (املوافق 2014/03/17م)

1438/02/13هـ (املوافق 2016/11/13م)

كارلو كارلتي

ع�ضو جمل�س الإدارة

1435/05/16هـ (املوافق 2014/03/17م)

1438/02/13هـ (املوافق 2016/11/13م)

مارون ن�صار

�سكرتري جمل�س الإدارة

1433/1/29هـ (املوافق 2012/1/8م)

1438/1/28هـ (املوافق 2016/10/29م)

�سامي علي ال�صفران

الرئي�س التنفيذي

1425/02/27هـ (املوافق 2004/04/17م)

خم�س �سنوات جتدد تلقائي ًا ملدد مماثلة

وديع حممد مليباري

رئي�س العمليات

1432/01/26هـ (املوافق 2011/01/01م)

خم�س �سنوات جتدد تلقائي ًا ملدد مماثلة

يا�سر حممد ح�سني العقبي

نائب رئي�س العمليات

1423/05/25هـ (املوافق 2002/08/04م)

�سنتني جتدد تلقائي ًا ملدد مماثلة

ميلتون جورج جورج

مدير مايل لل�شركة

1435/03/01هـ (املوافق 2014/01/02م)

�سنتني جتدد تلقائي ًا ملدد مماثلة

عبدالرزاق حممد ع�سقالين

مدير م�صنع

1425/07/12هـ (املوافق 2004/08/28م)

�سنتني جتدد تلقائي ًا ملدد مماثلة

عبد اهلل خ�ضر الغامدي

مدير املوارد الب�شرية

1435/11/12هـ (املوافق 2014/09/07م)

�سنة جتدد تلقائي ًا ملدد مماثلة

�سمري حممد �صالح علي

مدير ق�سم التوريد

1431/02/12هـ (املوافق 2010/01/27م)

�سنتني جتدد تلقائي ًا ملدد مماثلة

جون كوفاكاتيل فارقي�س

الرئي�س املايل لل�شركة
وال�شركات التابعة

1433/10/14هـ (املوافق 2012/09/01م)

ثالث �سنوات جتدد تلقائي ًا ملدد مماثلة

�أحمد �سامح حنفي الفرازي

مدير املبيعات والت�سويق

1434/08/07هـ (املوافق 2013/06/16م)

�سنتني جتدد تلقائي ًا ملدد مماثلة

عبدالرحمن عبداهلل مري�شنت

املدقق الداخلي لل�شركة
وال�شركات التابعة

1435/02/29هـ (املوافق 2014/01/01م)

�سنتني جتدد تلقائي ًا ملدد مماثلة
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اال�سم

تاريخ االلتحاق بالعمل يف ال�شركة

املن�صب

مدة التعيني  /التوظيف

�سيد حمفوظ احلفيظ

مدير ال�صيانة الكهربائية

1423/06/22هـ (املوافق 2002/08/31م)

�سنتني جتدد تلقائي ًا ملدد مماثلة

جريام مورثي نايكر

مدير ال�صيانة امليكانيكية

1423/08/26هـ (املوافق 2002/11/01م)

�سنتني جتدد تلقائي ًا ملدد مماثلة

امل�صدر :ال�شركة

هذا ويقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة و�سكرتري جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة العليا �أنه ال يوجد عقد �أو ترتيب �ساري املفعول �أو مزمع �إبرامه عند تقدمي
هذه الن�شرة لهم �أو لأي من �أقاربهم فيه م�صلحة يف �أعمال ال�شركة ،عدا ما ذكر يف ق�سم "العقود مع الأطراف ذات العالقة" يف الق�سم رقم " 12املعلومات
القانونية" من هذه الن�شرة.

5 5 5 -5لجان مجلس اإلدارة ومسؤولياتها
من �أجل �ضمان الأداء الأمثل لإدارة ال�شركة� ،ش ّكل جمل�س �إدارة ال�شركة جلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت واللجنة التنفيذية .للجان قواعد معتمدة
حتدد املهام وامل�س�ؤوليات املنوطة بكل منها .ترفع اللجان التقارير واالقرتاحات �إلى جمل�س الإدارة .يقوم جمل�س الإدارة ب�إجراء مراجعة �سنوية لقواعد اللجان
بنا ًء على تو�صياتها.
وي�ستحق �أع�ضاء كل من جلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت مكاف�أة �سنوية مقطوعة مقدارها مائة �ألف ( )100.000ريال �سعودي لقاء ع�ضويتهم يف
اللجنة .وال ي�ستحق �أع�ضاء اللجنة بدل ح�ضور اجتماعات اللجنة مهما كان عددها� .أما بالن�سبة للجنة التنفيذية ،ال يتقا�ضى �أع�ضاء اللجنة �أي مكاف�آت مقابل
ع�ضويتهم يف اللجنة �أو ح�ضور اجتماعاتها.
5 55 -5 5 -5لجنة المراجعة

تتولى جلنة املراجعة املهام وامل�س�ؤوليات التالية:
1.1تقدمي امل�ساعدة يف �إعداد احل�سابات والتقارير املالية وذلك للت�أكد من ال�صحة وال�شفافية والكمال يف املعلومات املالية التي تقوم ال�شركة بالإف�صاح
عنها.
2.2الت�أكد من �إعداد التقارير املالية وفق ال�سيا�سات املحا�سبية التي تتبعها ال�شركة.
3.3حتديد ومراجعة امل�شاكل املحا�سبية التي ت�ؤثر على عملية �إعداد التقارير املالية وفهم مدى ت�أثريها على �صحة تلك التقارير.
4.4الإ�شراف على عملية �إعداد التقارير املالية الربع �سنوية وال�سنوية والتي تقوم ب�إعدادها الإدارة ومراجعتها قبل ن�شرها.
�5.5إعداد تو�صيات ملجل�س الإدارة مبا يتعلق مبدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة لطبيعة ال�شركة ،وتقييمها للتقارير املالية التي ت�صدرها ال�شركة
ولطبيعة عملية املراجعة لها.
�6.6إعداد تو�صيات ملجل�س الإدارة فيما يتعلق بالتقرير ال�سنوي لل�شركة وذلك قبل اعتماده من املجل�س.
7.7الك�شف عن املخاطر الأ�سا�سية التي تواجهها ال�شركة التي تت�ضمن املخاطر املالية والت�شغيلية والقانونية ومراجعة ال�سيا�سات التي تطبقها الإدارة
املتعلقة بعمليات حتديد وتقييم معاجلة تلك املخاطر.
�8.8إعداد تو�صيات متعلقة ب�إن�شاء وحت�سني ون�شر بنية الرقابة داخل ال�شركة.
�9.9إعداد تقييم لنظم الرقابة ولإدارة املخاطر الداخلية ي�شمل املوازنات املخ�ص�صة لهما وللأفراد القائمني عليهما ،و�أي�ضا لدرجة ا�ستجابة الإدارة
للمالحظات التي يبديها املراجعني الداخليني واخلارجيني.
�1010إبداء التو�صيات املتعلقة باختبار املحا�سب القانوين ،والتي ت�شمل مراجعة اللجنة لكفاءته املهنية وال�ستقالليته واملخاطر املتوقعة من وجود تعار�ض يف
امل�صالح ،و�أي�ضا الأتعاب التي �سوف يح�صل عليها.
�1111إجراء مراجعة �سنوية لأداء املحا�سب القانوين ،وو�ضع تو�صيات متعلقة بتعيينه ،و�إعادة تعيينه �أو �إنهاء عقد ال�شركة معه.
1212العمل مع املحا�سب القانوين من �أجل التن�سيق يف �إعداد خطة و�إجراءات املراجعة لل�سنة احلالية ،مع الأخذ يف االعتبار ظروف ال�شركة احلالية و�أي
تغيريات حدثت يف ال�شروط التي تطلبها اجلهات اال�شرافية القانونية.
1313العمل على حل امل�شاكل التي قد يواجهها املحا�سب القانوين �أثناء ت�أديته لعملية املراجعة �أو �صعوبة و�صوله �إلى املعلومات.
1414مناق�شة النتائج الهامة والتو�صيات التي تو�صل �إليها املحا�سب القانوين ودرجة ا�ستجابة الإدارة لها ،و�أي�ضا الإجراءات الت�صحيحية التي قامت بها
بناء على تلك التو�صيات.
�1515إعداد اجتماعات مع املحا�سب القانوين على انفراد ملناق�شة املو�ضوعات الهامة التي قد تثريها اللجنة �أو املحا�سب القانوين بعيد ًا عن �إدارة ال�شركة،
والت�أكد من �أن املحا�سب القانوين لديه �إمكانية االت�صال برئي�س جلنة املراجعة يف �أي وقت.
�1616إعداد تو�صيات خا�صة ب�سيا�سة ال�شركة فيما يتعلق باخلدمات التي يقوم بها املحا�سب القانوين واملتمثلة يف خدمات املراجعة العادية وخدمات املراجعة
غري العادية والتي ت�شمل اال�ست�شارات والربامج التدريبية وما �شابه ذلك والتي قد ت�ؤثر على ا�ستقالليته يف �أداء خدمات املراجعة العادية.
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�1717إعداد التو�صيات اخلا�صة بتعيني �أ�شخا�ص تابعني ملكتب املحا�سب القانوين يف مواقع قيادية بال�شركة بعد انتهاء املحا�سب القانوين من مراجعة
ح�سابات ال�شركة.
�1818إعداد التو�صيات اخلا�صة ب�سيا�سة ال�شركة فيما يتعلق بتحديد الفرتة الالزمة لتغيري املحا�سب القانوين.
�1919إعداد التو�صيات اخلا�صة ب�إن�شاء �إدارة املراجعة الداخلية بال�شركة واملوازنة اخلا�صة بها ،وباختيار رئي�س الق�سم ،و�أي�ضا درجة ا�ستقاللية املراجعني
الداخليني.
�2020إعداد تقييم لأداء �إدارة املراجعة الداخلية بحيث ي�شمل �أهداف و�سلطات الإدارة والتقارير التي تقوم ب�إعدادها وخطة املراجعة اخلا�صة بها لل�سنة
القادمة ،والنتائج التي تو�صلت لها خالل ال�سنة احلالية ،و�إعداد التو�صيات الالزمة لتح�سني فعاليتها.
2121مناق�شة االنحرافات والأخطاء التي تت�ضمنها التقارير ال�شهرية التي يعدها ق�سم املراجعة الداخلية والت�أكد من قيام الإدارة باتخاذ الإجراءات
الت�صحيحية املنا�سبة.
�2222إن�شاء الإجراءات اخلا�صة مبراجعة ال�شكاوى املتعلقة ب�إجراءات الرقابة الداخلية و�إعداد التقارير املالية واملراجعة اخلارجية.
�2323إعداد الإجراءات التي متكن املوظفني من تقدمي ال�شكاوي بال�سرية التامة ،ومراجعة عملية الإف�صاح عن �أي انحرافات �أو خمالفات تتعلق بالإدارة �أو
ب�أحد موظفي ال�شركة.
تتكون جلنة املراجعة من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
جدول �:64أع�ضاء جلنة املراجعة
املن�صب

اال�سم
1

خالد حممد ال�صليع

رئي�س

2

وليد يو�سف نا�صر

ع�ضو

3

وليد �إبراهيم �شكري

ع�ضو

امل�صدر :ال�شركة

فيما يلي نبذة موجزة عن �أع�ضاء جلنة املراجعة:
خالد حممد ال�صليع

اال�سم
العمر

52

املن�صب

رئي�س جلنة املراجعة

اجلن�سية

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك �سعود عام 1983م
حما�سب عمومي معتمد ( )CPAالواليات املتحدة الأمريكية عام 1990م
حمقق احتيال معتمد ( )CFEمن احتاد حمققي االحتيال املعتمدين ( )ACFEالواليات املتحدة الأمريكية عام 2007م
�شهادة اعتماد �إدارة املخاطر عام 2012م
ع�ضو يف معهد املدققني الداخليني ( )IIAعام 2010م

اخلربات العملية

خربة  30عاما يف املحا�سبة والتدقيق واحلوكمة ،و�إدارة املخاطر االحتيال
مدير ادارة املراجعة والتحليل املايل يف �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي حتى عام 2005م
رئي�س املراجعة التنفيذي ل�شركة االت�صاالت ال�سعودية منذ عام 2006م وحتى تاريخه
ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية للمحا�سبة منذ عام 2008م وحتى عام 2014م
ع�ضو جمل�س �إدارة املعهد ال�سعودي ملراجعي احل�سابات الداخلية منذ عام 2011م وحتى تاريخه
رئي�س فريق يف برنامج مراجعة اجلودة ل�شركات املحا�سبة العامة ال�سعودية منذ عام 2001م وحتى تاريخه

املنا�صب الأخرى

ع�ضو جلنة املراجعة يف �شركة ا�سمنت املنطقة ال�شرقية وهي �شركة م�ساهمة تعمل يف قطاع اال�سمنت منذ عام 1998م وحتى تاريخه
ع�ضو جلنة املراجعة يف البنك االهلي التجاري منذ عام 2011م و حتى تاريخه
ع�ضو جلنة املراجعة يف �شركة ا�سالك منذ عام 2008م و حتى تاريخه
ع�ضو جلنة املراجعة يف �شركة الدري�س منذ عام 2008م و حتى تاريخه
ع�ضو جلنة املراجعة يف �شركة اجلزيرة تكافل للت�أمني التعاوين منذ عام 2012م و حتى تاريخه
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وليد يو�سف نا�صر

اال�سم
العمر

67

املن�صب

ع�ضو جلنة املراجعة

اجلن�سية

كندي

امل�ؤهالت العلمية

�شهادة الزمالة من جمعيه املحا�سبني القانونني ( )CPAعام 1994م
ترخي�ص ممار�سة املهنة من والية ما�سات�شو�ست�س عام 1993م
ماج�ستري حما�سبة من جامعة بولينغ غرين �ستيت يف الواليات املتحدة عام 1969م
بكالوريو�س جتارة وحما�سبة من اجلامعة العربية يف بريوت عام 1968م

اخلربات العملية

مدير �أول� ،شركة اجلريد براي�س وترهاو�س كوبرز من عام 1993م حتى عام 2010م
مدير �أول� ،شركة اجلريد براي�س وترهاو�س كوبرز من عام 1986م حتى عام 1993م
مدير �أول� ،شركة �سابا و�شركاهم ،من عام 1969م �إلى عام 1980م

املنا�صب الأخرى

مدير �إدارة املراجعة الداخلية يف �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده منذ عام 2010م وحتى تاريخه
ع�ضو جلنة املراجعة يف �شركة رافال للتطوير العقاري ،وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف قطاع العقارات ،منذ عام 2012م وحتى تاريخه
ع�ضو جلنة املراجعة يف �شركة اللطيفية للتجارة واملقاوالت ،وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف قطاع املقاوالت ،منذ عام 2013م وحتى تاريخه
ع�ضو جلنة املراجعة يف �شركة م�صدر ملواد البناء ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع مواد بناء ،منذ عام 2014م وحتى تاريخه
ع�ضو جلنة املراجعة يف �شركة �أكوا القاب�ضة ،وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف قطاع الطاقة ،منذ عام 2013م وحتى تاريخه
ع�ضو جلنة املراجعة يف �شركة بوان ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�صناعات الهند�سية ،منذ عام 2013م وحتى تاريخه
وليد �إبراهيم �شكري

اال�سم
املن�صب

ع�ضو

ال�سرية الذاتية

ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي ( 1-3-5ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأع�ضاء و�سكرتري جمل�س الإدارة) من هذا الق�سم.

5 55 -5 5 -5لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت املهام التالية:
1.1املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضوية جمل�س الإدارة.
�2.2إعداد و�صف واملراجعة ال�سنوية لالحتياجات والقدرات وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة ،مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم �أن يخ�ص�صه
الع�ضو لأعمال املجل�س.
3.3مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�صيات ب�ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها.
4.4حتديد جوانب ال�ضعف والقوة يف جمل�س الإدارة ،واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
5.5و�ضع معايري لتحديد ا�ستقاللية ع�ضو جمل�س الإدارة ،و�آلية منا�سبة لإعالم امل�ساهمني عن �أي متغريات قد ت�ؤدي �إلى فقد الع�ضو ال�ستقالليته ،والت�أكد
من عدم وجود �أي تعار�ض يف م�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة �أخرى.
�6.6إعداد توجيهات وبرامج تعريفية لأع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني وغري التنفيذيني اجلدد عن طبيعة �أعمال ال�شركة وو�صف تف�صيلي عن واجباتهم
ك�أع�ضاء يف جمل�س الإدارة.
�7.7إعداد التو�صيات املتعلقة بتحديد معايري اختيار الأ�شخا�ص ل�شغل وظيفة الع�ضو املنتدب ور�ؤ�ساء الأق�سام الرئي�سية بال�شركة.
�8.8إعداد تقييم مبدئي للأ�شخا�ص املر�شحني لوظيفة الع�ضو املنتدب ولر�ؤ�ساء الأق�سام والوحدات بال�شركة.
�9.9إعداد و�صف وظيفي و�شروط للتعاقد ب�ش�أن وظيفة الع�ضو املنتدب ورئا�سة الأق�سام والوحدات بال�شركة.
1010و�ضع معايري و�إجراءات منا�سبة لتقييم �أداء الع�ضو املنتدب ور�ؤ�ساء الأق�سام والوحدات بال�شركة.
�1111إجراء تقييم دوري لأن�شطة الع�ضو املنتدب ور�ؤ�ساء الأق�سام والوحدات بال�شركة.
1212تنظيم برامج تدريبية للمدراء التنفيذيني متعلقة مبو�ضوع حوكمة ال�شركة وال�سلوك الأخالقي فيها.
1313و�ضع �سيا�سات متعلقة بالتح�سني امل�ستمر يف �أداء املوظفني يف امل�ستويات الإدارية العليا.
1414و�ضع �سيا�سة للمكاف�آت واحلوافز لأع�ضاء جمل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني بال�شركة تهدف �إلى زيادة قيمة ال�شركة وتقوم على املجهودات ال�شخ�صية
لكل ع�ضو جمل�س �إدارة ومدير تنفيذي يف تطبيق الأهداف اال�سرتاتيجية لل�شركة.
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1515و�ضع معايري للمكاف�آت متكن ال�شركة من احل�صول على �أداء متميز بدون �أن ت�ؤثر على ا�ستقاللية الأع�ضاء.
1616و�ضع املعايري املتعلقة باملرتبات الثابتة ال�سنوية والعالوات املتغرية القائمة على نظام للتقييم املايل والغري مايل للأداء والنظام اخلا�ص باحلوافز
طويلة الأجل لربط م�صالح املديرين مب�صالح م�ساهمي ال�شركة ،ومراجعتها ب�شكل �سنوي.
1717مراجعة ،ب�صفة م�ستمرة ،مدى مالئمة معايري املكاف�آت بال�شركة وذلك بناء على �أداء ال�شركة واملركز املايل لها واالجتاهات الأ�سا�سية يف �سوق العمل.
1818متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها اجلمعية العامة للم�ساهمني واملتعلقة مبو�ضوعات تخ�ص مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني بال�شركة
وبالكيفية التي يتم بها الإف�صاح عن تلك املكاف�آت بالتقرير ال�سنوي لل�شركة.
تتكون جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
جدول � :65أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
املن�صب

اال�سم
1

عماد عبدالقادر املهيدب

رئي�س

2

عبداهلل عبدالرحمن املعمر

ع�ضو

3

عبدالإله عبداهلل �أبونيان

ع�ضو

امل�صدر :ال�شركة

فيما يلي نبذة موجزة عن �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:
عماد عبدالقادر املهيدب

اال�سم
املن�صب

رئي�س

ال�سرية الذاتية

ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي ( 1-3-5ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأع�ضاء و�سكرتري جمل�س الإدارة) من هذا الق�سم.
عبداهلل عبدالرحمن املعمر

اال�سم
املن�صب

ع�ضو

ال�سرية الذاتية

ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي ( 1-3-5ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأع�ضاء و�سكرتري جمل�س الإدارة) من هذا الق�سم.
عبدالإله عبداهلل �أبونيان

اال�سم
املن�صب

ع�ضو

ال�سرية الذاتية

ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي ( 1-3-5ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأع�ضاء و�سكرتري جمل�س الإدارة) من هذا الق�سم.

5 55 -5 5 -5اللجنة التنفيذية

تتولى اللجنة التنفيذية املهام التالية:
1.1مناق�شة واتخاذ القرارات املتعلقة باملوا�ضيع الطارئة التي حتتاج �إلى اتخاذ قرار عاجل.
2.2اتخاذ القرارات املتعلقة بالأعمال اليومية لل�شركة.
3.3مراجعة �إجراءات وعمليات التخطيط اال�سرتاتيجي لل�شركة بالتعاون مع الرئي�س التنفيذي.
4.4الت�أكد من امتام اخلطط اال�سرتاتيجية التي حتقق �أهداف ال�شركة.
5.5مراجعة تو�صيات الرئي�س التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد ال�شركة التي تهدف �إلى حتقيق التوافق بني اخلطط اال�سرتاتيجية لل�شركة و�أهدافها
الت�شغيلية طويلة الأجل.
6.6املراجعة الدورية للخطط اال�سرتاتيجية والأهداف الت�شغيلية لل�شركة و�شركاتها التابعة (�إن وجدت) للت�أكد من توافقها مع �أهداف ال�شركة.
�7.7إعداد التو�صيات ملجل�س الإدارة فيما يتعلق ب�أولويات ال�شركة الت�شغيلية واال�سرتاتيجيات املتبعة لذلك.
�8.8إعداد ومراجعة الأهداف واال�سرتاتيجيات املالية ال�سنوية وطويلة الأجل وتقدمي التو�صيات الالزمة ملجل�س الإدارة.
9.9مراجعة اجلوانب املالية لل�شركة ،وذلك بالتعاون مع �إدارة ال�شركة التنفيذية وجلنة املراجعة.
�1010إعداد ومراجعة �سيا�سات توزيع الأرباح وكيفية تنفيذها وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها ملجل�س الإدارة.
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1111املراجعة الدورية للنفقات الر�أ�س مالية الفعلية ملطابقتها مع امليزانيات املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.
1212مراجعة و�إعداد التو�صيات الالزمة ملجل�س الإدارة فيما يتعلق ب�إنتاجية ال�شركة ومدى ت�أثريها على م�ستقبل ال�شركة لتحقيق الأهداف املرجوة لتح�سني
جودة املنتجات واخلدمات.
تكون اللجنة التنفيذية من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
جدول � :66أع�ضاء اللجنة التنفيذية
املن�صب

اال�سم
1

عماد عبدالقادر املهيدب

رئي�س

2

عبدالإله عبداهلل �أبونيان

ع�ضو

3

عبداهلل عبدالرحمن املعمر

ع�ضو

4

كارلو كارلتي

ع�ضو

امل�صدر :ال�شركة

فيما يلي نبذة موجزة عن �أع�ضاء اللجنة التنفيذية:
عماد عبدالقادر املهيدب

اال�سم
املن�صب

رئي�س

ال�سرية الذاتية

ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي ( 1-3-5ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأع�ضاء و�سكرتري جمل�س الإدارة) من هذا الق�سم.
عبداهلل عبدالرحمن املعمر

اال�سم
املن�صب

ع�ضو

ال�سرية الذاتية

ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي ( 1-3-5ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأع�ضاء و�سكرتري جمل�س الإدارة) من هذا الق�سم.
عبدالإله عبداهلل �أبونيان

اال�سم
املن�صب

ع�ضو

ال�سرية الذاتية

ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي ( 1-3-5ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأع�ضاء و�سكرتري جمل�س الإدارة) من هذا الق�سم.
كارلو كارلتي

اال�سم
املن�صب

ع�ضو

ال�سرية الذاتية

ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي ( 1-3-5ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأع�ضاء و�سكرتري جمل�س الإدارة) من هذا الق�سم.

5 5 5 -5حوكمة الشركات
تلتزم ال�شركة ب�أف�ضل معايري حوكمة ال�شركات ،وترى �أن هذا االلتزام ي�شكل عام ًال جوهري ًا لنجاحها حتى تاريخه.
وقد اعتمدت ال�شركة نظام حوكمة ولوائح احلوكمة الداخلية مبوجب قرار جمل�س الإدارة بتاريخ 2014/03/17م واجلمعية العامة العادية وغري العادية لل�شركة
املنعقدة بتاريخ 2014/04/20م (وي�شار �إليه فيما بعد بـ "نظام احلوكمة الداخلي") ،وقد مت �إعداد هذا النظام وفق ًا للمادة ( )10فقرة (ج) من الئحة حوكمة
ال�شركات ال�صادرة عن جمل�س هيئة �سوق املالية مبوجب القرار رقم  2006-2012-1بتاريخ 1427/10/21هـ (املوافق 2006/11/12م) ،ونظام ال�شركات،
وقواعد الت�سجيل والإدراج والنظام الأ�سا�سي لل�شركة.
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ويت�ألف نظام احلوكمة ولوائح احلوكمة الداخلي مما يلي:
 نظام حوكمة ال�شركة
 الئحة اجلمعية العامة للم�ساهمني
 الئحة جلنة املراجعة
 الئحة جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
 الئحة �سيا�سة االف�صاح وال�شفافية
 الئحة نظام الرقابة الداخلية
 الئحة �سيا�سة �إدارة املخاطر
 الئحة �سيا�سة توزيع الأرباح
 دليل ال�سلوك الأخالقي والعالقة مع �أ�صحاب امل�صالح
 الئحة �سيا�سية تعار�ض امل�صالح
ويهدف نظام احلوكمة �إلى حت�سني وتنظيم احلوكمة بال�شركة ،وجعل احلوكمة بها على درجة عالية من ال�شفافية ،والت�أكيد على التزام ال�شركة بالئحة حوكمة
ال�شركات عن طريق تنمية الآتي:
�أ�	-أداء �إداري قائم على زيادة قيمة ال�شركة و�إمكانية امل�سائلة لها.
ب	-دور �إ�شرايف فعال بالتعاون مع الأ�شخا�ص التنفيذيني من �أجل حتقيق م�صالح ال�شركة وامل�ساهمني مبا فيهم �صغار امل�ستثمرين وال�سعي �إلى زيادة حقوق
امل�ساهمني بالطرق املنا�سبة.
ج	-الإف�صاح عن املعلومات وال�شفافية املالئمني ،ووجود نظام فعال للرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر.
وقد ا�ستوفت ال�شركة جميع ال�شروط الإلزامية املن�صو�ص عنها يف الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن الهيئة.
بالإ�ضافة الى ذلك ،فقد �ألتزمت ال�شركة مبعظم املواد االختيارية الواردة يف الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من الهيئة على التف�صيل الوارد يف منوذج رقم ()8
والتي متت تعبئته وتقدميه �إلى الهيئة.

5 5 5 -5االلتزام بالسعودة
تلتزم ال�شركة بتوظيف املواطنني ال�سعوديني يف خمتلف الوظائف لديها للحفاظ على الن�سبة النظامية املقررة لل�سعودة والتي تفر�ض على املن�ش�آت العامة يف اململكة
العربية ال�سعودية ،مبا فيها ال�شركة ،تعيني عدد معني من املوظفني ال�سعوديني واالحتفاظ بهم .ويتلقى املوظفون ال�سعوديون اجلدد تدري ًبا على ر�أ�س العمل و�أحيا ًنا
يف ف�صول درا�سية ل�ضمان جناح ال�شركة يف جذب املوظفني امل�ؤهلني واحلفاظ عليهم.
وتتبع ال�شركة ا�سرتاتيجية لل�سعودة من خالل تخ�صي�ص وظائف معينة لل�سعوديني فقط كو�سيلة لرفع م�ستوى ال�سعودة وزيادة االعتماد على العمالة ال�سعودية،
وتعتمد ا�سرتاتيجية ال�شركة لل�سعودة على النقاط التالية:
�أ) حتقيق ن�سبة ال�سعودة لت�صبح ( %50تتجاوز متطلبات النطاق البالتيني).
ب)	�إن�شاء ق�سم ن�سائي �إداري جلميع اق�سام ال�شركة مع تدريبهم وتطوير للمهام الوظيفية.
ت) ار�سال مهند�سني �سعوديني دورات للح�صول على رخ�صة احلماية من الإ�شعاع من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعمل على �أجهزة مراقبة اجلودة
والنوعية خلطوط االنتاج والتي تعمل على �أ�شعة بيتا.
ث) عمل دورات لغة اجنليزية لل�سعوديني.
ج) عمل دورات �سالمة معتمدة من جهات حملية ودولية.
ح) جذب ذوي املهارات العالية من ال�شباب ال�سعودي.
خ) تدريب طلبة الف�صول ال�صيفية لالق�سام االدارية والفنية.
مت اعتماد برنامج حتفيز املن�ش�آت لتوطني الوظائف "نطاقات" مبوجب قرار وزير العمل رقم ( )4040وتاريخ 1432/10/12هـ (املوافق 2011/9/10م)
واملبني على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )50وتاريخ 1415/5/21هـ (املوافق 1994/10/27م) ،والذي ابتد�أ تطبيقه اعتبار ًا من 1432/10/12هـ (املوافق
1994/10/27م) .لقد و�ضعت وزارة العمل برنامج نطاقات لتحفيز املن�ش�آت على توطني الوظائف وتقييم �أدائها بنا ًء على نطاقات حمددة هي نطاق بالتيني،
و�أخ�ضر (وينق�سم هذا النطاق بدوره �إلى نطاق �أخ�ضر منخف�ض ونطاق �أخ�ضر متو�سط ونطاق �أخ�ضر مرتفع) ونطاق �أ�صفر ونطاق �أحمر ،بحيث يكافئ النطاقني
81

البالتيني والأخ�ضر الأعلى توطين ًا وتعامل بحزم مع النطاق الأحمر توطين ًا ويعطي مهلة �أطول للمن�ش�آت الواقعة �ضمن النطاق الأ�صفر لتوفيق �أو�ضاعها .وتعتمد
�آلية عمل برنامج نطاقات على التعامل مع املن�ش�آت بح�سب الكيانات التابعة لها ،ف�إذا كانت املن�ش�أة تعمل يف ن�شاطني خمتلفني كاخلدمات ال�صحية والتجزئة مث ًال،
ف�إن وزارة العمل تتعامل مع تلك املن�ش�أة وك�أنها كيانني م�ستقلني هما اخلدمات ال�صحية والتجزئة ،بغ�ض النظر عن ن�شاط املن�ش�أة الرئي�سي �أو عدد فروعها .و�إذا
ما كانت املن�ش�أة تعمل يف ن�شاط واحد ولها �أكرث من فرع يف ذات الن�شاط ،ف�إن وزارة العمل �ستتعامل مع تلك املن�ش�أة وك�أن لها كيان واحد هو جمموع فروع املن�ش�أة
العاملة يف ذات الن�شاط .بنا ًء على ذلك فالكيان هو �صفة املن�ش�أة الذي تتعامل معه وزارة العمل والذي ميثل جمموع الفروع التي تنتمي لذات الن�شاط.
وقد �صنفت وزارة العمل ال�شركة على �أنها من�ش�أة تعمل يف ن�شاط ال�صناعات التحويلية ،كما �صنفت وزارة العمل ال�شركة التابعة (وا�سكو) على �أنها من�ش�أة تعمل يف
ن�شاط مقاوالت ال�صيانة والنظافة والت�شغيل والإعا�شة ،ووفق ًا لدليل نطاقات الذي �أ�صدرته وزارة العمل بالإ�صدار رقم 1435/1هـ فيتوجب على املن�ش�آت حتقيق
الن�سب املو�ضحة يف اجلدول �أدناه على الأقل للدخول �ضمن النطاق الأخ�ضر.
جدول :67ت�صنيف املن�ش�آت العاملة يف ن�شاط ال�صناعات التحويلية ح�سب كل نطاق من برنامج نطاقات
ن�شاط ال�صناعات التحويلية
عدد العاملني
من

توزيع النطاقات ح�سب ن�سب التوطني كما هي معلنة من وزارة العمل
�أحمر

�إلى

�أخ�ضر منخف�ض

�أ�صفر

�أخ�ضر متو�سط

�أخ�ضر مرتفع

بالتيني

10

49

%0

%4

%5

%7

%8

%13

%14

%19

%20

%24

%25

50

499

%0

%5

%6

%14

%15

%19

%20

%24

%25

%29

%30

500

2999

%0

%7

%8

%19

%20

%24

%25

%29

%30

%35

%35

-

%0

%7

%8

%19

%20

%24

%25

%29

%30

%34

%35

3000

ن�شاط مقاوالت ال�صيانة والنظافة والت�شغيل والإعا�شة
10

49

%0

%1

%2

%4

%5

%11

%12

%18

%19

%24

%25

50

499

%0

%2

%3

%5

%6

%13

%13

%19

%20

%27

%28

500

2999

%0

%3

%4

%6

%7

%14

%15

%22

%23

%30

%31

-

%0

%3

%4

%6

%7

%14

%15

%22

%23

%30

%31

3000

امل�صدر :دليل نطاقات الذي �أ�صدرته وزارة العمل بالإ�صدار رقم 1435/1هـ

ومينح النطاق البالتيني �صاحب العمل عدة مزايا ميكن تلخي�ص �أهمها فيما يلي� :إ�صدار ت�أ�شريات جديدة لأي مهنة تطلبها ،و�إ�صدار ت�أ�شريات �إ�ضافية ،والقدرة
على تغيري مهن العمالة الوافدة التي تعمل لديها �إلى مهن �أخرى (عدا املهن امل�ستثناة بقرارات جمل�س الوزراء �أو ب�أوامر �سامية) ،والقدرة على جتديد رخ�ص
العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديه.
ومينح النطاق الأخ�ضر �صاحب العمل عدة مزايا ميكن تلخي�ص �أهمها فيما يلي :التقدم بطلب ت�أ�شريات جديدة وبتغيري مهنة العاملني لديها ومنح ال�شركة
ت�أ�شريات بديلة لعامليه بد ًال من العاملني املغادرين بت�أ�شري خروج نهائي من اململكة والقدرة على جتديد رخ�ص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �صاحب
العمل.
ويرتتب على الدخول يف النطاق الأ�صفر عدة تبعات من �أهمها� :إيقاف طلب احل�صول على ت�أ�شريات جديدة ،وعدم ال�سماح بنقل خدمات العمالة الوافدة وعدم
ال�سماح بتغيري املهن للعمالة الوافدة وعدم ال�سماح بتجديد رخ�ص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �صاحب العمل و�أم�ضت اجمايل (� )6سنوات �أو �أكرث داخل
اململكة وعدم ال�سماح ب�إ�صدار رخ�ص العمل للعمالة الوافدة اجلديدة� ،إال �أنه يجوز ل�صاحب العمل جتديد رخ�ص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديه �شريطة �أال
يزيد املتبقي يف �إقامة العامل عن � 3شهور عند التجديد.
�أما بالن�سبة للنطاق الأحمر ،فيرتتب على الدخول �ضمن هذا النطاق عدة تبعات من �أهمها :عدم ال�سماح بتغيري املهن للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �صاحب
العمل وعدم ال�سماح بنقل خدمات العمالة الوافدة ،وعدم ال�سماح بطلب �أي ت�أ�شريات جديدة ،وعدم ال�سماح ب�إ�صدار رخ�ص العمل للعمالة الوافدة اجلديدة ،وعدم
ال�سماح بفتح ملف ملن�ش�أة جديدة �أو فرع جديد ،وعدم ال�سماح بتجديد رخ�ص العمل للعمالة التي تعمل لديها.
�إ�ضافة �إلى ما �سبق ذكره يف الفقرة ال�سابقة� ،أ�صدرت وزارة العمل تعليمات جديدة تطبيق ًا لقرار جمل�س الوزراء رقم ( )353وتاريخ 1432/12/25هـ (املوافق
2011/11/22م) والذي يق�ضي بتح�صيل مقابل مايل من جميع من�ش�آت القطاع اخلا�ص قدره مئتي ريال �شهريا  2.400ريال �سنوي ًا مل�صلحة �صندوق املوارد
الب�شرية عن كل عامل وافد يزيد على متو�سط عدد العمالة الوطنية يف هذه املن�ش�آت ،على �أن يكون ذلك مقدم ًا وب�شكل �سنوي عند �إ�صدار رخ�صة العمل �أو
جتديدها.
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وكما 2014/12/28م وفق ًا ل�شهادات نطاقات ال�صادرة عن وزارة العمل ،فقد بلغ عدد العاملني يف ال�شركة ون�سبة ال�سعودة ما يلي:
جدول � :68أعداد املوظفني ح�سب �شهادة نطاقات بتاريخ 2014/12/28م
ت�صنيف الن�شاط
ال�صناعات التحويلية

�إجمايل العاملني

ال�سعوديني

غري �سعوديني

ن�سبة ال�سعودة

497

157

340

%31.6

النطاق
البالتيني

امل�صدر :ال�شركة

وكما يف 2014/10/16م ،بلغ عدد العاملني يف ال�شركة التابعة (وا�سكو) ون�سبة ال�سعودة وفق ًا ل�شهادة نطاقات ال�صادرة عن وزارة العمل ما يلي:
جدول � :69أعداد العاملني يف ال�شركة التابعة (وا�سكو) ح�سب �شهادة نطاقات بتاريخ 2014/10/16م
ت�صنيف الن�شاط
املقاوالت وال�صيانة والت�شغيل

�إجمايل العاملني

ال�سعوديني

غري �سعوديني

ن�سبة ال�سعودة

983

87

896

%8.85

النطاق
الأخ�ضر املنخف�ض

امل�صدر :ال�شركة

وتود ال�شركة �أن تبني ب�أن احلملة الت�صحيحية التي قامت بها اجلهات احلكومية لت�صويب �أو�ضاع العمالية الوافدة يف اململكة خالل الن�صف الثاين من عام 2013م
مل يكن لها �أثر على عمليات ال�شركة �أو ال�شركة التابعة (وا�سكو).
وقد ح�صلت ال�شركة على ال�شهادة رقم  2000150304341من وزارة العمل بتاريخ 2015/03/16م والتي تنتهي �صالحيتها يف تاريخ 2015/06/17م تفيد فيه
الوزارة ب�أن ال�شركة ممتثلة لن�سب ال�سعودة املطلوبة ،وح�صلت على ال�شهادة رقم  17915588من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية بتاريخ 2015/01/08م
والتي تنتهي بتاريخ 2015/07/04م تفيد ب�أن ال�شركة قد �أوفت بالتزاماتها جتاه امل�ؤ�س�سة.
وح�صلت ال�شركة التابعة (وا�سكو) على ال�شهادة رقم  20001501001096من وزارة العمل بتاريخ 2015/01/01م والتي تنتهي �صالحيتها يف تاريخ
2015/04/01م ،وتفيد فيها الوزارة ب�أن ال�شركة التابعة (وا�سكو) ممتثلة لن�سب ال�سعودة املطلوبة ،كما ح�صلت على ال�شهادة رقم  17878473من امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية بتاريخ 2015/01/01م والتي تنتهي يف تاريخ 2015/06/27م تفيد ب�أن ال�شركة التابعة (وا�سكو) قد �أوفت بالتزاماتها جتاه امل�ؤ�س�سة.

5 5 5 -5تعهدات الشركة بعد اإلدراج
�ستلتزم ال�شركة ب�أن تقوم بعد الإدراج مبا يلي:
الحوكمة:

1.1تزويد �إدارة حوكمة ال�شركات بنظام احلوكمة الداخلي وقواعد اللجان.
2.2تزويد �إدارة حوكمة ال�شركات بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة القادمة التي �ستعقدها ال�شركة بعد الإدراج ليت�سنى الرتتيب حل�ضورها.
3.3الإف�صاح عن �أي عقود تربمها ال�شركة مع الأطراف ذات العالقة على موقع ال�سوق املالية (تداول) وفق ًا لقواعد الت�سجيل والإدراج واحل�صول على
ترخي�ص من قبل اجلمعية العامة العادية لل�شركة يجدد �سنوي ًا لكل عقد من العقود مع الأطراف ذات العالقة التي تخ�ضع لأحكام املادة ( )69من
نظام ال�شركات واملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.
ً
4.4عر�ض نظام حوكمة ال�شركة الداخلي (مبا يف ذلك اللوائح وال�سيا�سات التي يتوجب �إقرارها من اجلمعية العامة لل�شركة وفقا لالئحة حوكمة
ال�شركات) على اجلمعية العامة العادية لل�شركة لإقراره خالل مدة  180يوم بعد الإدراج.
5.5االلتزام بجميع املواد الإلزامية من الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن الهيئة خالل فرتة �أق�صاها (� )6أ�شهر من تاريخ الإدراج.

5 5 5 -5األقسام اإلدارية للشركة
تتمثل الأق�سام الإدارية التابعة لل�شركة فيما يلي:
5 55 -5 5 -5الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

تعمل �إدارة املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية على توفري الدعم والتطور ملوظفي و�إدارات ال�شركة ،حيث �أن م�س�ؤولياتها ت�شمل التوظيف والتدريب والتطوير املهني.
كما �أن هذه الإدارة م�س�ؤولة عن العالقات العامة وال�سكن والأمن والنقل و�إدارة الرواتب.
تتبع �إدارة املوارد الب�شرية �سيا�سات توظيف الكوادر امل�ؤهلة ذات اخلربة الوا�سعة واملدربة.
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يقدم هذا الق�سم اخلدمات التالية:
 توظيف الكوادر امل�ؤهلة واملدربة جيدا وذات اخلربة.
 �إعداد الو�صف الوظيفي جلميع فئات املوظفني ومراجعتها دوري ًا.
 تنظيم برامج توجيهية للموظفني املعينني حديث ًا.
 �إجراء تقييمات دورية للأداء.
 �ضمان االلتزام مبتطلبات ال�سعودة على النحو املن�صو�ص عليه من قبل اجلهات احلكومية املعنية.
 احلفاظ على �سرية البيانات ال�شخ�صية للموظفني.
وتعتقد ال�شركة ب�أن برامج التدريب التي تعقدها ملوظفيها تعترب منا�سبة لتوعيتهم بامل�ستجدات وامل�سائل ال�صناعية والفنية ،مبا يف ذلك الأمن وال�سالمة داخل بيئة
العمل ،التي يتوجب عليهم االملام بها من حني لآخر.
5 55 -5 5 -5إدارة المشتريات

تت�أكد �إدارة امل�شرتيات ب�أن جميع البنود املطلوبة من قبل ال�شركة يتم احل�صول عليها يف الوقت املنا�سب وبالكميات املطلوبة وب�أقل تكلفة من امل�صدر املعتمد .وتتمثل
امل�س�ؤوليات الأخرى لإدارة امل�شرتيات مبا يلي:
1.1حتديد موا�صفات الب�ضائع واخلدمات التي يجب �شرا�ؤها.
2.2اختيار املورد الأكرث مالءمة وتطوير الإجراءات الختيار �أف�ضل املوردين.
�3.3إعداد و�إجراء املفاو�ضات مع املوردين من �أجل التو�صل �إلى اتفاق معهم.
�4.4إ�صدار �أمر ملورد خمتار لتطوير نظام فعال لأوامر ال�شراء والتعامل معها.
5.5ر�صد ومراقبة الأوامر لت�أمني التوريد (الإ�سراع يف التوريد).
6.6املتابعة والتقييم (ت�سوية املطالبات ،وحفظ ملفات املورد مع حتديثها ،وتقييم املوردين وت�صنيف درجاتهم).
5 55 -5 5 -5إدارة الشؤون المالية

ت�شمل م�س�ؤوليات الإدارة املالية لل�شركة توفري املعلومات املالية والإدارية ملجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية مبا يف ذلك مناق�شة التمويل و�أعمال ال�شركة ،ودفع
الرواتب ،و�إدارة الذمم الدائنة واملدينة ،وتطوير �أنظمة التكلفة ،واحلفاظ على ال�ضوابط املالية ،والتن�سيق مع �إدارة املراجعة الداخلية ،وامل�شاركة يف عملية
التخطيط اال�سرتاتيجية ،وت�شغيل نظام �إعداد ميزانيات الأق�سام ،وتزويد جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية بجميع املعلومات �إلى جانب تعامالت ال�شركة عامة،
ورفع التقارير املالية والتقارير ال�سنوية ب�شكل منتظم للإدارة ،والقيام باملعاجلات املحا�سبية.
5 55 -5 5 -5إدارة المراجعة الداخلية

تتمثل امل�س�ؤوليات الرئي�سية لإدارة املراجعة الداخلية مبا يلي:
�1.1إعداد وتقدمي خطة املراجعة ال�سنوية �إلى جلنة املراجعة لدرا�ستها واعتمادها.
2.2تقدمي تقارير دورية �إلى جلنة املراجعة ب�ش�أن حالة خطة مراجعة احل�سابات لل�سنة احلالية ،ومدى كفاية موارد الإدارة.
3.3تقدمي تقارير املراجعة �إلى جلنة املراجعة والإدارة ،وتعر�ض لهم ر�أي املراجعني ب�ش�أن هيكل املراقبة الداخلية وحتدد ق�ضايا املراقبة الهامة وتقدم
التو�صيات ذات العالقة.
4.4تقييم مدى كفاية وح�سن توقيت ا�ستجابة الإدارة ،والإجراءات الت�صحيحية املتخذة ب�ش�أن جميع الق�ضايا الهامة التي تتم مالحظتها يف مثل هذه
التقارير و مراجعتها.
5.5متابعة ح�سب ال�ضرورة ،وتقدمي تقارير دورية �إلى جلنة املراجعة ب�ش�أن �سري عمل الإدارة.
6.6الت�أكد من اختيار وتطوير موظفي املراجعة بحيث يتمتعوا بالكفاءة واالحرتافية.
7.7تقييم الإ�ضافات �أو التغيريات يف عمليات الرقابة الداخلية املتزامنة مع تطويرها وتنفيذها.
�8.8إبقاء جلنة املراجعة على اطالع بالتوجهات النا�شئة و�أف�ضل املمار�سات يف جمال املراجعة الداخلية.
9.9امل�ساعدة يف التحقيق يف الأن�شطة االحتيالية امل�شتبه بها داخل ال�شركة .والت�أكد من رفع التقارير �إلى جلنة املراجعة ب�ش�أن النتائج ،ح�سب ما هو
منا�سب.
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5 55 -5 5 -5قسم تقنية المعلومات

يقدم هذا الق�سم اخلدمات التالية:
�1.1صيانة الأنظمة و�صيانه اخلوادم ووحدات التخزين و�صيانه �شبكة ال�شركة.
�2.2إعطاء وحجب ال�صالحيات للم�ستخدمني.
3.3توريد الأجهزة والربامج لتلبية حاجة ال�شركة.
4.4الإ�شراف على الأق�سام الإدارية والفنية املرتبطة بها والتن�سيق فيما بينها مبا ي�ضمن التكامل بني ن�شاطاتها واال�ستفادة الق�صوى من الإمكانات املتاحة
لها.
5.5الإ�شراف على الأجهزة وال�شبكات وقواعد املعلومات.
6.6ت�أهيل الكوادر الب�شرية الالزمة لإدارة و�صيانة الأجهزة وال�شبكة وقواعد املعلومات.
�7.7إعداد املوا�صفات الفنية ودرا�سات اجلدوى الالزمة لت�أمني احلا�سبات.
8.8حتديد احتياجات ال�شركة من احلا�سبات الآلية والربامج ونظم �أمن املعلومات ومتابعة توفريها بح�سب التعليمات والإجراءات واملعايري املعتمدة.
9.9ربط الوحدات الإدارية يف ال�شركة ب�شبكة معلومات متطورة ،وتذليل جميع ال�صعوبات التي تواجه تدفق املعلومات بها.
1010الإ�شراف على جتهيز موقع ال�شركة على �شبكة الإنرتنت وحتديثه و�صيانته ب�شكل دوري ،بالتن�سيق مع الوحدات الإدارية املعنية بال�شركة.
1111تقدمي االقرتاحات الالزمة لتعديل �أو تطوير الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والإجراءات الإدارية اخلا�صة بن�شاط الإدارة ،وفق ًا حلاجات
العمل واملتغريات امل�ستجدة.
1212الإ�شراف على حتديد احتياجات الإدارة والأق�سام املرتبطة بها من القوى العاملة ،ومتابعة توفريها وتدريبها.
1313الإ�شراف على جمع وت�صنيف وحفظ البيانات واملعلومات الالزمة ل�سري العمل يف ال�شركة والعمل على حتديثها وتطوير نظم حفظها وا�سرتجاعها.
1414درا�سة وتطوير �شبكات االت�صاالت الداخلية واخلارجية و�صيانتها وتوفري �شبكة ات�صاالت وا�سعة و�آمنه.
5 55 -5 5 -5قسم المبيعات والتسويق

تتمثل الوظائف الرئي�سية لق�سم الت�سويق واملبيعات يف ت�شجيع العمالء على اتباع م�سار حمدد �أو الت�أثري على قراراتهم بقبول منتج �أو خدمة �أو فكرة .وفيما يلي
العمليات الرئي�سية لهذا الق�سم:
1.1حتديد احتياجات العمالء.
2.2تطوير املفهوم اخلا�ص باملنتج �أو اخلدمة.
�3.3ضمان التوزيع الفعال للمنتجات.
4.4احل�صول على �أف�ضل قيمة ممكنة من بيع املنتجات.
5.5الت�أكد من ر�ضى وارتياح العميل للخدمات واملنتجات املقدمة له.
وتت�ضمن امل�س�ؤوليات الأخرى لق�سم الت�سويق واملبيعات ما يلي:
1.1جذب عمالء جدد حملي ًا ودولي ًا.
2.2ح�ضور وم�شاهدة االختبارات التجريبية للمنتجات املطورة حديث ًا وزيارة العمالء (اجلدد واحلاليني) ب�ش�أن املنتجات اجلديدة املزمع تطويرها �أو
تعديلها.
�3.3إعداد تقارير املبيعات ال�شهرية ،وحتديث �سجالت املبيعات اليومية ،ومراقبة حالة املخزون يومي ًا.
�4.4إعداد الرموز والأ�سعار اخلا�صة باملنتجات اجلديدة يف النظام ،و�إر�سالها �إلى �إدارة نظم املعلومات لتفعيل تلك الرموز.
5.5التن�سيق مع الإدارات املعنية لتطوير منتجات جديدة و�إ�صدار طلبات العينات �أو تغيريات املنتجات لكافة العمالء للإنتاج واملتابعة.
�6.6إعداد جداول الت�سليم اليومية (وكذلك �سندات الت�سليم وفواتري ال�شحن) وتنفيذ عمليات التوريد والت�سليم وفق ًا للجدول.
7.7ترتيب احلاويات لكافة �شحنات الت�صدير وتقدمي البيانات التف�صيلية للح�صول على وثائق الت�صدير الالزمة وكذلك الت�أمني على النقل الربي من
�شركات الت�أمني.
8.8التن�سيق مع ال�شاحنات و �شركات النقل لإجراء الرتتيبات املتعلقة بال�شاحنات على �أ�سا�س يومي ،ويف نف�س الوقت ،التن�سيق مع امل�ستودع و�إدارة الإنتاج
ب�ش�أن جدول ال�شحن اليومي.
9.9مراقبة ومتابعة متطلبات العمالء الرئي�سيني والت�أكد من تلبية مواعيد التوريد من خالل التخطيط املنا�سب للإنتاج والت�سليم.
1010حت�صيل الديون من املناطق املحددة والعمالء املحددين يف الأوقات املحددة واحل�صول على ت�أكيدات ب�ش�أن الأر�صدة من العمالء.
�1111إعداد �سندات الدفع ل�شركات النقل والإمدادات ،و�إعداد ك�شوف �شهرية باحل�سابات غري امل�سددة جلميع العمالء ،وكذلك �إعداد م�ؤ�شر �شهري رئي�سي
ل�سري الأعمال يف نهاية ال�شهر.
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5 55 -5 5 -5قسم المستودع

يقوم هذا الق�سم بطلب قطع الغيار واملواد اخلام واملحافظة على املخزون وجرد الكميات كل ن�صف �سنة.
5 55 -5 5 -5قسم الجودة وتطوير األداء

يهتم هذا الق�سم بجوده املنتج اجلاهز وعمل كافة االختبارات الالزمة ل�ضمان جودة املنتجات واملواد اخلام الواردة للم�صنع والت�أكد من مطابقتها ملعايري الت�صنيع
التي تتبعها ال�شركة.
يقدم الق�سم اخلدمات التالية:
1.1الإ�شراف على �أن�شطة التطوير والتخطيط الإداري.
2.2حتقيق الأهداف املو�ضوعة عن طريق تقييم برنامج حت�سني الأداء وتطويره ب�صورة م�ستمرة.
3.3العمل على حت�سني جودة املنتجات عن طريق اال�ستعانة مب�صادر معلومات خمتلفة.
4.4تطوير �إجراءات العمليات املوحدة بني املن�ش�آت التابعة لل�شركة لرفع كفاءة الأداء.
5.5زيادة الكفاءة والفعالية عن طريق تطوير الهيكل العام ب�ش�أن حتديد وتن�سيق امل�س�ؤوليات.
ومن اجلدير بالذكر �أن هذا الق�سم ال يقوم ب�أية �أبحاث �أو تطوير يف جمال املنتجات التي تقدمها ال�شركة.
5 55 -5 5 -5قسم الصيانة

تتمثل امل�س�ؤوليات الرئي�سية لق�سم ال�صيانة مبا يلي:
�1.1ضمان ت�شغيل الآالت وخطوط الإنتاج بكفاءة وفعالية.
2.2تنفيذ ال�صيانة الوقائية جلميع الآالت.
3.3مراقبة قطع الغيار جلميع الآالت وتقلي�ص الوقت الالزم لتحري الأعطال.
4.4تدريب موظفي ال�صيانة بانتظام للقيام بتحري الأعطال بكفاءة وب�شكل �أ�سرع.
5.5الرتكيب والت�شغيل التجريبي للآالت اجلديدة.
5 5 5 -5 5 -5قسم اإلنتاج

تتمثل امل�س�ؤوليات الرئي�سية لق�سم الإنتاج مبا يلي:
1.1يقوم فريق �إدارة الإنتاج مبراجعة ومراقبة العمليات الت�شغيلية للآالت و�أوامر املبيعات اليومية مقارنة مع الإنتاج اليومي للآالت.
2.2الت�أكد من ا�ستخدام كافة الآالت والقوى الب�شرية بكفاءة.
3.3الت�أكد من حتقيق هدف املبيعات مع احلفاظ على اجلودة النوعية وفق ًا ملتطلبات العمالء.
4.4الت�أكد من �أن كل �آلة تعمل ب�شكل �سل�س وحتقق الهدف اليومي وذات جودة عالية و�أن امل�شغلني لديهم مواد كافية لت�شغيل الآالت بكفاءة ،و�أن املواد اخلام
ومواد التعبئة والتغليف متوفرة ال�ستخدامها على �أ�سا�س يومي.
5.5املحافظة على �سالمة العاملني واملنتجات ك�إجراء روتيني يومي.
6.6التن�سيق مع الإدارات املختلفة فيما يتعلق بدرجة اال�ستعجال �أو الأولوية املطلوبة من قبل العمالء واملواد التي �سيتم ا�ستخدامها.
7.7ت�سجيل الإنتاج اليومي وا�ستهالك املواد (املواد اخلام ومواد التغليف) لكل دورة عمل جزئية.
8.8طلب ونقل املواد اجليدة املكتملة و�شبه املكتملة �إلى امل�ستودع.
5 5 5 -5 5 -5القسم الفني

يقدم الق�سم اخلدمات التالية :تطوير ومتابعه املنتج الورقي واملحافظة على رفع كفاءه املنتج.
5 5 5 -5 5 -5قسم العمليات والتطوير

يقدم الق�سم اخلدمات التالية :رفع كفاءه اال�ستهالك للمواد اخلام واملحافظة على تقليل ا�ستهالك املياه واملواد الكيميائية دون امل�سا�س باجلودة واملوا�صفات
املطلوبة من العمالء.
5 5 5 -5 5 -5قسم الخدمات اللوجستية

يقدم الق�سم اخلدمات التالية :االهتمام باملنتج اجلاهز من خالل حتميله وتنزيله وترتيبه وجرده.
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5 5 5 -5 5 -5قسم الصحة والسالمة البيئية

يخت�ص الق�سم بامل�س�ؤولية عن الربامج املتعلقة بال�سالمة والبيئة والت�أكد من تطبيق معايري ال�سالمة .و�أهدافه هي :حماية املوظفني وممتلكات ال�شركة من �أي
خماطر.
ويقوم الق�سم بتطبيق معايري ال�سالمة املهنية ،وال�سالمة من احلرائق ،وال�سالمة من املواد اخلطرة ،وتطبيق عمل جوالت ال�سالمة امليدانية للتعامل مع كل حاالت
الطوارئ والكوارث الى جانب اجراء التدريبات الدورية للموظفني لل�سالمة والت�أكد من االندماج بربنامج ال�سالمة مع كل االق�سام ،والت�أكد من تطبيق ال�سالمة
يف �أعمال ال�صيانة والأجهزة واملباين.
5 5 5 -5 5 -5قسم األمن

موظفي ال�شركة على دراية كاملة بجميع �إجراءات الأمن وال�سالمة التي يجب اتخاذها يف حالة حدوث حريق باملبنى ،فهم مدربون على هذه اخلطوات وي�أخذون
على عاتقهم م�س�ؤولية حماية �أنف�سهم وممتلكات ال�شركة من املخاطر.
ويقدم هذا الق�سم اخلدمات التالية:
1.1و�ضع خطة مبنية على تقييم خماطر العمل بغر�ض احلد منها.
2.2ت�أمني من�ش�آت ال�شركة واحلد من �أية خ�سائر حمتملة.
3.3عدم ال�سماح ب�إدخال �أو �إخراج �أي معدات �أو �أجهزة من املوقع �إال مبوجب ت�صريح معتمد من اجلهة املخت�صة امل�س�ؤولة عن هذه الأ�شياء.
4.4م�ساعدة �أي م�صاب يف موقع العمل وطلب الإ�سعاف له.
5.5التدخل يف حالة حدوث م�شاجرة �أو تكدير للراحة العامة.
6.6التدخل ب�شكل مبا�شر يف حالة اكت�شاف خطر على املوقع.
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6.6المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة
المقدمة
6 66 -6
ّ
يت�ضمن هذا اجلزء مناق�شة وحتليل الو�ضع املايل املوحد والنتائج الت�شغيلية اخلا�صة ب�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق و�شركة جتميع وتدوير املخلفات
املحدودة ("وا�سكو") امل�شار �إليهما جمتمعتني بـ ("ال�شركة") لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ولفرتتي الت�سعة �أ�شهر
املنتهيتني يف � 30سبتمرب 2013م و2014م .متت مراجعة القوائم املالية من قبل �شركة ديلويت �أند توت�ش بكر �أبواخلري و�شركاه .يجب قراءة املناق�شة والتحليل
بالتزامن مع القوائم املالية لل�شركة.
ال متلك �شركة ديلويت �أند توت�ش بكر �أبواخلري و�شركاه وال �أي من �شركاتها ال�شقيقة �أو التابعة �أي �أ�سهم �أو ح�ص�ص من �أي نوع يف ال�شركة .كما قدموا موافقتهم
اخلطية للإ�شارة يف ن�شرة الإ�صدار �إلى دورهم كمراجعي ح�سابات لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ولفرتتي الت�سعة �أ�شهر
املنتهيتني يف � 30سبتمرب 2013م و2014م ،ومل يتم �سحب هذه املوافقة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
قد ي�شمل هذا اجلزء على بيانات ذات طبيعة م�ستقبلية مرتبطة ب�إمكانيات ال�شركة امل�ستقبلية ا�ستناد ًا �إلى خطط الإدارة وتوقعاتها احلالية فيما يتعلق بنمو ال�شركة
ونتائج عملياتها و�أو�ضاعها املالية قد تنطوي على خماطر وتوقعات غري م�ؤكدة .قد تختلف نتائج ال�شركة الفعلية جوهري ًا عن تلك التوقعات وذلك نتيجة لعوامل
و�أحداث م�ستقبلية متعددة مبا يف ذلك العوامل التي متت مناق�شتها يف هذا الق�سم من ن�شرة اال�صدار �أو يف �أماكن �أخرى منها وخا�صة تلك الواردة املتعلقة بعوامل
املخاطرة.
يرجى املالحظة ب�أن الأرقام املب ّينة يف هذا اجلزء قد مت تقريبها �إلى �أقرب مليون ريال �سعودي وبالتايل يف حال مت جمعها قد تختلف هذه الأرقام عن تلك الواردة
يف اجلداول والتي مت تقريبها �إلى �أقرب �ألف ريال �سعودي .ومن اجلدير بالذكر �أن جميع الن�سب والهوام�ش وامل�صروفات ال�سنوية ومعدالت النمو ال�سنوي املركب
قد مت احت�سابها على الأرقام املق ّربة.

6 66 -6إقرارات اإلدارة عن القوائم المالية
تقر الإدارة ب�أن املعلومات املالية املعرو�ضة يف ن�شرة الإ�صدار هذه قد مت ا�ستخراجها من دون �أي تغيري جوهري من قوائم ال�شركة املالية املراجعة املوحدّة لل�سنوات
املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ولفرتتي الت�سعة �أ�شهر املنتهيتني يف � 30سبتمرب 2013م و2014م .و�أن القوائم املالية املوحدّة لل�شركة قد
مت اعدادها مبوجب معايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني و�أن �أرقام املقارنة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م غري مدققة.
كما يقر جمل�س الإدارة �أنه مل يحدث �أي تغيري جوهري �سلبي يف املركز املايل �أو التجاري ل�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق خالل الأعوام 2011م و
2012م و2013م والفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م وحتى تاريخ هذه الن�شرة.
كما يقر جمل�س الإدارة �أي�ض ًا ب�أن لدى ال�شركة ر�أ�س مال عامل يكفي مدة االثني ع�شر �شهر ًا التي تلي مبا�شرة ن�شر هذه الن�شرة.
ي�ؤكد جمل�س الإدارة �أن جميع احلقائق الأ�سا�سية املتع ّلقة بال�شركة و�شركاتها التابعة و�أدائها املايل قد مت االف�صاح عنها يف هذه الن�شرة ،و�أنه ال توجد �أية حقائق
�أخرى مغفلة �أو غري مذكورة ي�ؤدي عدم ذكرها �أو االف�صاح عنها �إلى جعل البيانات الواردة يف هذه الن�شرة م�ضلال.
ي�ؤكد جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة مل متنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي خالل ال�سنوات الثالثة التي
�سبقت تاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو بيع �أي من الأ�سهم .كما ت�ؤكد ال�شركة و�شركاتها التابعة ب�أن ر�أ�س مالها غري م�شمول بحق
خيار.

6 66 -6تعديالت على رأس المال
بتاريخ  31يوليو 2011م ،متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من ( )320.000.000ثالثمائة وع�شرين مليون ريال �سعودي �إلى ( )360.000.000ثالئمائة و�ستون
مليون ريال �سعودي وذلك بتحويل مبلغ ( )40.000.000اربعني مليون ريال �سعودي من ح�سابات امل�ساهمني والأرباح امل�ستبقاة.
بتاريخ  26مايو 2012م ،متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من ( )360.000.000ثالئمائة و�ستون مليون ريال �سعودي �إلى ( )400.000.000اربعمائة مليون ريال
�سعودي حمافظني على ن�سب اال�سهم ذاتها وذلك بتحويل مبلغ ( )40.000.000اربعني مليون ريال �سعودي من ح�سابات امل�ساهمني والأرباح امل�ستبقاة.
وبتاريخ � 3سبتمرب 2014م ،متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من ( )400.000.000اربعمائة مليون ريال �سعودي �إلى ( )500.000.000خم�سمائة مليون ريال
�سعودي حمافظني على ن�سب اال�سهم ذاتها وذلك بتحويل مبلغ ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي من الأرباح امل�ستبقاة.
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6 66 -6ملخّ ص ألهم السياسات المحاسبية
فيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية التي مت ا�ستخدامها يف اعداد القوائم املالية .قد مت ا�ستخدام نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية يف اعداد القوائم املالية لل�سنوات
املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ولفرتتي الت�سعة �أ�شهر املنتهيتني يف � 30سبتمرب 2013م و2014م ما مل ين�ص على خالف ذلك.
أساس اإلعداد

لقد مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية على �أ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني واملالئمة لظروف ال�شركة.
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل ال�شركة هي كما يلي:
النقد وما في حكمه

يت�ضمن النقد وما يف حكمه النقد والودائع حتت الطلب لدى البنوك واال�ستثمارات ذات ال�سيولة العالية التي ميكن ت�سييلها خالل فرتة ثالثة �شهور �أو �أقل من
تاريخ اال�ستحواذ.
استخدام التقديرات واألحكام

�إن �إعداد القوائم املالية وفق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية يتطلب ا�ستخدام الأحكام والتقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر
على القيم املدرجة للموجودات واملطلوبات والدخل وامل�صروفات والإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية وكذلك القيم املدرجة
للإيرادات وامل�صاريف خالل فرتة التقرير املايل .يتم تقييم ومراجعة تلك التقديرات والأحكام ب�صفة م�ستمرة على �أ�سا�س اخلربة التاريخية وعوامل �أخرى مبا
يف ذلك توقعات الأحداث امل�ستقبلية التي يعتقد �أن تكون معقولة يف ظل ظروف معينة .تقوم ال�شركة ب�إجراء التقديرات واالفرتا�ضات فيما يتعلق بامل�ستقبل .وعلى
الرغم من �أن هذه التقديرات تتم بنا ًء على معرفة الإدارة واطالعها جيد ًا بالأحداث والأفعال الراهنة ،ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف متام ًا عن هذه التقديرات.
الذمم المدينة

يتم �إظهار الذمم املدينة مببلغ الفاتورة الأ�صلي ناق�ص ًا خم�ص�ص الذمم املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها .يتم �إن�شاء خم�ص�ص الذمم املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها
عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي �أن ال�شركة لن ت�ستطيع حت�صيل كافة املبالغ امل�ستحقة ح�سب ال�شروط الأ�صلية للذمم املدينة .يتم حتميل مثل هذه املخ�ص�صات
على قائمة الدخل املوحدة واثباتها حتت بند م�صاريف البيع والتوزيع امل�صاريف العمومية والإدارية .عندما يثبت �أن �إحدى الذمم املدينة غري قابلة للتح�صيل،
يتم �شطبها مقابل خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها ،و�أي حت�صيالت الحقة للمبالغ امل�شطوبة �سابق ًا يتم توزيعها على الإيرادات الأخرى يف قائمة الدخل
املوحدة.
المخزون

تظهر الب�ضاعة ب�سعر الكلفة �أو �صايف القيمة امل�سرتدة �أيهما �أقل .ويتم حتديد التكلفة على �أ�سا�س طريقة املتو�سط املرجح ،وتت�ضمن تكلفة الب�ضاعة اجلاهزة تكلفة
املواد اخلام ونفقات العمالة وم�صاريف الإنتاج املبا�شر بالإ�ضافة �إلى تكوين خم�ص�ص بن�سبة حمددة للب�ضاعة املتقادمة والب�ضاعة بطيئة احلركة.
االستثمار في الشركات
(أ) شركات تابعة

ال�شركات التابعة هي ال�شركات التي يكون لل�شركة قدرة على ال�سيطرة على ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية للح�صول على منافع اقت�صادية التي ترافق �أحد امل�ساهمني
الذي ميتلك �أكرث من ن�صف حقوق الت�صويت .يتم الأخذ باالعتبار وجود وت�أثري حقوق الت�صويت املحتملة التي ميكن ممار�ستها �أو حتويلها يف الوقت احلايل عند
تقييم ما �إذا كانت ال�شركة ت�سيطر على من�ش�أة �أخرى.
(ب) شركات زميلة

ال�شركات الزميلة هي ال�شركات التي يكون لل�شركة ت�أثري جوهري عليها ولي�س �سيطرة ،وعادة يكون لل�شريك ما بني  %20و %50من حقوق الت�صويت .يتم احت�ساب
اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية ويتم االعرتاف بها مبدئي ًا بالتكلفة.
يتم اثبات ح�صة ال�شركة يف �أرباح �أو خ�سائر ال�شركات الزميلة يف قائمة الدخل املوحدة .عندما تكون ح�صة ال�شركة من اخل�سائر يف ال�شركة الزميلة ت�ساوي �أو
تتجاوز ح�صتها يف ذات ال�شركة ،مبا يف ذلك �أية ذمم مدينة �أخرى غري م�ضمونة ،ال تقوم ال�شركة باالعرتاف ب�أية خ�سائر �إ�ضافية ،ما مل تكن قد تكبدت التزامات
�أو مدفوعات نيابة عن ال�شركات الزميلة.
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يتم ا�ستبعاد الأرباح غري املحققة على املعامالت بني ال�شركة و�شركاتها الزميلة �إلى حد ح�صة ال�شركة يف ال�شركات الزميلة.
(ج) المحاسبة عن االستثمارات بطريقة التكلفة

�إن اال�ستثمارات يف ال�شركات الأخرى التي متتلك ال�شركة فيها �أقل من  %20من ر�أ�س املال والتي ح�ص�صها غري رائجة ب�سهولة وال ميكن حتديد قيمتها العادلة،
يتم �إثباتها ب�سعر التكلفة .يتم ت�سجيل �أي خم�ص�ص لإنخفا�ض دائم يف القيمة� ،إن وجد ،يف الفرتة التي يتم فيها حتديد هذا الإنخفا�ض .يتم ت�سجيل الأرباح� ،إن
وجدت ،ك�إيرادات عند ا�ستالمها.
الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة مطروحا منها جممع اال�ستهالك املرتاكم .ويجري احت�ساب اال�ستهالكات على �أ�سا�س العمر االنتاجي املتوقع وذلك
با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت� .إن معدالت اال�ستهالك املتوقعة للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات هي على النحو الآتي:
			
مباين وكبائن متحركة

%17 - %3

			

%20 - %5

			
	�أثاث وجتهيزات مكتبية

%33 - %5

				
�سيارات

%20

	�آالت ومعدات

�إن م�صاريف اال�صالحات وال�صيانة العادية والتي ال تزيد جوهري ًا من العمر االنتاجي للأ�صل املقدر ،يتم حتميلها على قائمة الدخل املوحدة وذلك عند تكبدها.
يتم ر�سملة التجديدات والتح�سينات الهامة� ،إن وجدت ،ويتم �إلغاء االعرتاف بالقيمة الدفرتية للأ�صول امل�ستبدلة .يتم حتديد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن
اال�ستبعادات من خالل مقارنة املتح�صالت مع القيمة الدفرتية للأ�صل ويتم �إدراجها يف قائمة الدخل املوحدة.
متثل الأعمال حتت التنفيذ التكاليف املتكبدة وامل�شاريع الر�أ�س مالية التي يتعني حتويلها �إلى بند املمتلكات والآالت واملعدات عند اكتمال امل�شروع.
اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة

يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة عن الإنخفا�ض يف القيمة للإنخفا�ض كلما كانت هناك �أحداث �أو تغريات يف الظروف ت�شري ب�أن القيمة الدفرتية قد ال تكون
قابلة لال�سرتداد .يتم ت�سجيل خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة للمبلغ الذي من خالله تتجاوز القيمة الدفرتية للأ�صل قيمته القابلة لال�سرتداد والتي تعترب �أعلى من
القيمة العادلة للأ�صل ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو القيمة قيد اال�ستخدام.
لغر�ض تقييم الإنخفا�ض يف القيمة ،يتم جتميع املوجودات يف �أدنى م�ستوياتها بحيث تكون هناك تدفقات نقدية ميكن حتديدها ب�شكل منف�صل (وحدات توليد
النقد)� .إن املوجودات غري املتداولة بخالف املوجودات غري امللمو�سة التي عانت �إنخفا�ض يف قيمتها يتم مراجعتها فيما يتعلق بعك�س الإنخفا�ض يف القيمة يف
تاريخ كل قائمة مركز مايل� .إذا مت يف الفرتة الالحقة عك�س خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة ،ف�إن القيمة الدفرتية للأ�صل (وحدة توليد النقد) تزداد لتعك�س قيمته
امل�سرتدة املعاد تقديرها مبا ال يتجاوز القيمة الدفرتية قبل تخفي�ضها يف ال�سنوات ال�سابقة� .إن عك�س قيد خ�سارة الإنخفا�ض يتم اثباته فور ًا يف قائمة الدخل
املوحدة ،وال ميكن عك�س خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة فيما يتعلق باملوجودات غري امللمو�سة.
عقود اإليجار

�إن عقود الإيجار التي من خاللها يحتفظ امل�ؤجر بجزء كبري من خماطر وعوائد امللكية يتم ت�صنيفها كعقود �إيجار ت�شغيلي .كما يتم حتميل دفعات الإيجار التي
تتم مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلي (بعد خ�صم �أي حوافز م�ستلمة من امل�ؤجر) على قائمة الدخل املوحدة على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
تقوم ال�شركة با�ستئجار بع�ض املمتلكات والآالت واملعدات� .إن عقود الإيجار للممتلكات والآالت واملعدات حيث تتحمل ال�شركة كافة خماطر ومنافع امللكية يتم
ت�صنيفها كعقود �إيجار متويلي (�أو �إيجار ر�أ�س مايل) .يتم ر�سملة عقود الإيجار التمويلي عند بدء عقد الإيجار بالقيمة العادلة للعقار امل�ؤجر والقيمة احلالية للحد
الأدنى لدفعات الإيجار �أيهما �أقل.
الذمم الدائنة والمستحقات

�إن الذمم الدائنة وامل�ستحقات هي التزامات لدفع ثمن الب�ضاعة واخلدمات امل�ستلمة �سواء �أ�صدرت بها فواتري لل�شركة �أم ال.
القروض

يتم �إثبات القرو�ض باملبالغ امل�ستلمة بعد خ�صم تكاليف املعاملة املتكبدة.
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�إن تكاليف االقرتا�ض التي تعود مبا�شرة �إلى اال�ستحواذ والبناء �أو تطوير املوجودات امل�ؤهلة والتي تعترب موجودات ت�أخذ بال�ضرورة فرتة زمنية طويلة لكي ت�صبح
جاهزة بغر�ض اال�ستخدام �أو البيع ،يتم �إ�ضافتها �إلى تكاليف تلك املوجودات .يتم حالي ًا حتميل تكاليف االقرتا�ض الأخرى على قائمة الدخل املوحدة.
تعويضات نهاية الخدمة

يتم اال�ستدراك لتعوي�ضات نهاية اخلدمة وفق ًا ملتطلبات نظام العمل والعمال ال�سعودي ويتم حتميلها على قائمة الدخل املوحدة.
المخصصات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات قانونية �أو متوقعة على ال�شركة ناجتة عن �أحداث �سابقة وان تكاليف �سداد هذه االلتزامات حمتملة وميكن قيا�سها
ب�شكل موثوق.
تحقق المبيعات

تتحقق املبيعات عند ت�سليم الب�ضاعة للعمالء وتتحقق مبيعات الت�صدير عن حتويل املخاطر واملنافع �إلى العمالء .يتم املحا�سبة عن الإيرادات الأخرى عند
اكت�سابها .يتم اثبات �إيرادات الأرباح الناجتة عن اال�ستثمارات عندما يثبت احلق يف ا�ستالمها.
مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية

تت�ضمن م�صاريف البيع والتوزيع وامل�صاريف العمومية والإدارية امل�صاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر بتكلفة املبيعات وفق ًا ملعايري
املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية .ويتم توزيع امل�صاريف� ،إذا دعت احلاجة لذلك ،على �أ�سا�س ثابت.
الزكاة

تخ�ضع ال�شركة لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية .يتم حتميل خم�ص�ص الزكاة على قائمة الدخل املوحدة ،ويتم احت�ساب خم�ص�ص
الزكاة على �أ�سا�س الوعاء الزكوي �أو �صايف الربح �أيهما �أعلى .ويجري ت�سجيل الزكاة الإ�ضافية امل�ستحقة� ،إن وجدت ،عند الربط النهائي وعندما يتم حتديد
املبالغ املتعلقة بها ب�صورة نهائية.
توزيعات األرباح

يتم ت�سجيل توزيعات الأرباح املتعلقة بال�شركات التابعة ذات امل�س�ؤولية املحدودة يف قوائمها املالية يف الفرتة التي يتم فيها اعتماد هذه الأرباح من قبل امل�ساهمني
املعنيني.
ترجمة العمالت األجنبية

تظهر القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي وهي تعترب العملة الوظيفية لل�شركة با�ستثناء احدى ال�شركات التابعة والتي عملتها الوظيفية هي اجلنية اال�سرتليني.
يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند �إجراء املعاملة� .إن الأرباح واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات �أو حتويل العمالت
الأجنبية �أو التحويل وفق ًا لأ�سعار ال�صرف يف نهاية ال�سنة للموجودات واملطلوبات املالية التي تظهر بالعمالت الأجنبية يتم �إدراجها �ضمن قائمة الدخل املوحدة.
عند التوحيد ،حتول املوجودات واملطلوبات لإحدى ال�شركات التابعة لل�شركة �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.
حتول الإيرادات وامل�صاريف مبتو�سط �أ�سعار التحويل للفرتة .ت�صنف الفروقات الناجتة عن التحويل� ،إن كانت مادية ،كحقوق ملكية وت�سجل كاحتياطي ترجمة
عمالت �أجنبية بال�شركة .يتم قيد هذه الفروقات يف قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي يتم فيها ا�ستبعاد الوحدة الأجنبية.

6 66 -6العوامل الرئيسية التي تؤثر على أداء الشركة
6 66 -66 -6ظروف اإلقتصاد العام والعوامل المحركة للطلب

تع ّد �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة وانتاج الورق من �أهم منتجي منتجات الورق و ورق الكرتون يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .املنتج الرئي�سي لل�شركة
هو ورق الكرتون وهو املك ّون الأ�سا�سي امل�ستخدم يف ت�صنيع ورق الكرتون املتعرج واملبطن .كما تقوم ال�شركة ب�إنتاج منتجات �أخرى من الورق والورق املقوى مثل
الورق ال�صناعي .ومن منتجات الورق ال�صناعي الورق الكرتوين للألواح اجلب�سية وورق الكرتون للأنابيب وورق عايل الت�شرب ل�صناعة الفورمايكا .وفيما يلي
العوامل الأ�سا�سية التي حت ّرك الطلب على منتجات ال�شركة:
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أ) اإلقتصاد الك ّلي
ب) تطور قطاع التجزئة /التجارة
ج) نمو القطاع الصناعي






الإقت�صاد الك ّلي :ا�ستمر االقت�صاد ال�سعودي يف منوه املتوا�صل خالل 2012م معزز ًا من احلكومة التي ت�سعى �إلى �إجراء ا�صالحات هيكلية وتنظيمية
يف املنظومة االقت�صادية ،مما �ساهم يف �إن�شاء قاعدة اقت�صادية متنوعة ،وازدياد م�ساهمة القطاعات غري النفطية ،وتهيئة املناخ اال�ستثماري املالئم
واجلاذب ال�ستثمارات القطاعني اخلا�ص والأجنبي ,وزيادة فر�ص العمل للمواطنني واخلف�ض من م�ستوى البطالة ،وتخفي�ض معدالت الت�ضخم .وكما
تت�أ ّثر عمليات �إنتاج ال�شركة بالإقت�صاد العام يف اململكة العربية ال�سعودية واملنطقة ب�شكل عام .ويرتبط منو �صناعة منتجات التعبئة والتغليف ب�شكل
كبري بنمو الناجت املحلي الإجمايل وال�س ّكان والدخل القابل للت�صرف به وم�صانع الإنتاج املحل ّية .ويوا�صل الإقت�صاد الكلي يف اململكة العربية ال�سعودية
ب�إظهار اجتاه �إيجابي ،ويعد هذا �أمر حمفّز لأعمال ال�شركة.
تطور قطاع التجزئة /التجارة :مع ازدياد الكثافة ال�سكانية وارتفاع الدخل املتاح بالإ�ضافة �إلى كون �أغلب ال�سكان من فئة ال�شباب� ،أ�صبح قطاع
التجزئة �أحد �أ�سرع القطاعات منوا و دافعا رئي�سيا للنمو االقت�صادي يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ومن اجلدير بالذكر �أي�ضا �أن
اال�ستثمار يف البنية التحتية خلدمات لتجزئة ،والنمو يف قطاع ال�سلع املعمرة ،وقطاع ال�سلع اال�ستهالكية ،و�إزدهار الت�سوق عرب الإنرتنت �أدى �إلى زيادة
الطلب على منتجات ورق الكرتون يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
منو القطاع ال�صناعي :مع ازدياد االعتماد على من�ش�آت االنتاج اخلارجية وانت�شار �شبكات املبيعات عامليا �أ�صبح القطاع ال�صناعي من �أكرب امل�ساهمني
يف زيادة الطلب على منتجات ورق الكرتون .ومنا قطاع ال�سلع اال�ستهالكية (امل�ستخدم النهائي الأ�سا�سي) مبا مقداره  %12بني عامي 2011م و 2013م
مما �أثر ب�شكل مبا�شر على مبيعات قطاع ورق الكرتون .ومن �ضمن قطاع ال�سلع اال�ستهالكية ي�شكل قطاعي املياه املعب�أة والع�صائر �أهم م�ستهلكان
لورق التغليف.

6 66 -66 -6مخزون وأسعار المواد الخام

الورق امل�سرتجع هي املادّة اخلام الأ�سا�سية يف �إنتاج ورق الكرتون� .إرتفع الطلب العاملي على الورق امل�سرتجع ب�سبب منو الطلب يف دول مثل ال�صني ،التي ت�ستورد 30
مليون طن من الورق امل�سرتجع كل عام .وبالتايل �أدّى ذلك �إلى ارتفاع و�سرعة تق ّلب �أ�سعار الورق امل�سرتجع .نظر َا لأن ال�شركة تقوم بت�أمني الورق امل�سرتجع حملي ًا
من قبل ال�شركة التابعة وا�سكو ،فقد ا�ستطاعت جتنب رفع الأ�سعار العاملية للورق امل�سرتجع .ونتيجة للنمو ال�ضخم يف قطاع الورق يف اململكة العربية ال�سعودية،
ف�إن خمزون الورق امل�سرتجع قد ال يكون كافي ًا للحفاظ على خطط تو�سعة القطاع املعني .ومن �أجل حماية نف�سها من الوقوع يف مثل هذا املوقف ،تقوم ال�شركة
باال�ستثمار يف تو�سيع نطاق عمليات وا�سكو.
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يت�ألف �سوق اململكة العربية ال�سعودية للورق الكرتون حالي ًا من ال�شركة وال�شركة العربية ل�صناعة الورق املحدودة ("�شركة ورق") وم�ستوردين �آخرين .ويقدر
حجم �سوق ورق الكرتون يف اململكة العربية ال�سعودية بـ  1مليون طن ،تبلغ الطاقة اال�ستيعابية لل�شركة  420.000طن كما يف عام 2013م من حجم ال�سوق بينما
تبلغ طاقة �شركة ورق اال�ستيعابية  170.000طن .وفيما يخ�ص املتبقي من حاجة ال�سوق فيتم تغطيته عن طريق املنتجات امل�ستوردة �إلى اململكة العربية ال�سعودية.
وتنوي ال�شركة رفع �إنتاجها من خالل زيادة ا�ستغالل خطوط انتاجها املتاحة بالإ�ضافة �إلى الإ�ستثمار يف خط انتاج جديد .وقد يت�أثر و�ضع ال�شركة �سواء �إيجابا �أو
�سلبا وذلك نتيجة احلا�صل لإ�ستثمار امل�صنعني املحليني يف الطاقة الإنتاجية الإ�ضافية ،مما قد ي�ؤدي �إلى تغري ترتيب امل�صنعيني الرئي�سني لل�صناعة ورق الكرتون.
�إن التطور يف �صناعة ورق الكرتون يف اململكة العربية ال�سعودية �سوف يقلل من كميات ورق الكرتون امل�ستورد ليتم ا�ستبداله بورق كرتون م�صنوع حملي ًا .كما جتدر
الإ�شارة �إلى �أنه هناك من ًوا متواك ًبا يف انتاج ورق الكرتون يف ال�سوق املحلية ال�سعودية وكذلك يف �أ�سواق الت�صدير الإقليمية .وت�صدّر ال�شركة اليوم  107.070طن
كما يف � 30سبتمرب 2014م من ورق الكرتون لأ�سواق �إقليمية مثل م�صر والإمارات العربية املتّحدة والأردن وغريها من الدول .من املتوقع �أن يزيد الطلب على ورق
الكرتون يف الأ�سواق الإقليمية ،الأمر الذي �سوف يخلق زيادة �إ�ضافية يف مبيعات الت�صدير لل�شركة وقدرة ال�شركة على بيع الفائ�ض من منتجاتها .
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�إن املنتج الرئي�سي لل�شركة ،ورق الكرتون ،مع ّر�ض لتق ّلبات الأ�سعار .مبا �أنه يعد منتج �سلعي وميكن املتاجرة به وت�صديره ،ف�إن العر�ض والطلب العاملي ي�ؤثر ب�شكل
كبري على �سعر ورق الكرتون .وي�ؤثر �إنخفا�ض �سعر ورق الكرتون ب�شكل مبا�شر على هام�ش ربحية ال�شركة ،وقد كان هذا الأمر وا�ضح ًا يف النتائج املالية لعام 2012م
عندما ت�أثر هام�ش �صايف الربح لل�شركة �سلب ًا ب�سبب �إنخفا�ض �أ�سعار البيع يف قطاع �صناعة ورق الكرتون .وتعمل ال�شركة حالي َا على تطوير خطوط االنتاج لتح�سني
جودة املنتجات وتقليل التكلفة بالإ�ضافة �إلى زيادة قدرتها على ت�صنيع املنتجات ذات هوام�ش الربحية الأعلى مثل ورق الأنابيب الكرتونية والورق الكرتوين للألواح
اجلب�سية وورق الكرافت وذلك لتقليل ت�أثرها بتقلب الأ�سعار للورق الكرتون.
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نتائج العمليات

الموحدة
6 66 -66 -6نتائج األنشطة التشغيلية
ّ

املوحدة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ولفرتتي الت�سعة �أ�شهر املنتهيه يف � 30سبتمرب
يعر�ض اجلدول التايل قوائم الدخل ّ
2013م و2014م.
جدول  :70قوائم الدخل املوحدة
�ألف ريال
�سعودي

2011م

2012م

ن�سبة التغيري
%

2013م

ن�سبة
التغيري %

ن�سبة النمو
ال�سنوي
املركب

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب

ن�سبة
التغيري %

2013م

2014م

650.835

653.577

%0.4

760.016

%16.3

%8.1

571.814

622.085

%8.8

تكلفة املبيعات

()421.858

()443.101

%5.0

()482.612

%8.9

%7.0

()364.086

()380.697

%4.6

الربح الإجمايل

228.977

210.476

277.404

%31.8

%10.1

207.728

241.388

%16.2

ن�سبة الربح
االجمايل

%35.2

%32.2

%36.3

%38.8

م�صاريف بيع و
توزيع

()30.602

()38.568

%26

()36.764

()%4.7

%9.6

()30.610

()31.434

%2.7

م�صاريف
عمومية و�إدارية

()30.812

()40.544

%31.6

()38.745

()%4.4

%12.1

()27.731

()34.875

%25.8

الربح من
الأعمال

167.563

131.364

()%21.6

201.895

%53.7

%9.8

149.387

175.079

%17.2

ن�سبة الربح من
االعمال

%25.7

%20.1

%26.2

%28.1

ح�صة ال�شركة
من خ�سارة
م�شروع م�شرتك

()3.909

-

()%100

-

-

()%100

-

-

-

-

()%100

-

-

()%100

-

-

-

املبيعات

�أرباح بيع
الإ�ستثمار

366

()%8.1

%36.5

%26.6

910

782

()%14.1

�إيرادات �أخرى

5.277

2.140

()%59.5

1.159

الربح ال�صايف
قبل تكاليف
التمويل والزكاة
والإ�ستهالكات
والإطفاءات

169.297

133.503

()%21.1

203.055

ن�سبة الربح
قبل تكاليف
التمويل والزكاة
والإ�ستهالكات
والإطفاءات

%26.0

%20.4

امل�صاريف املالية
– بال�صايف

()26.000

()25.930

الزكاة

()795

()477

()%35.1( )%45.8

150.297

175.861

%17.0

%26.3

%28.3

()%0.3

()32.084

%23.7

%11.1

()22.331

()19.143

()%14.3

()%40.0

()6.135

%1.186

%177.8

()5.442

()3.677

() %32.4

%52.1

%9.5

%26.7
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�ألف ريال
�سعودي

2011م

2012م

ن�سبة التغيري
%

2013م

ن�سبة
التغيري %

ن�سبة النمو
ال�سنوي
املركب

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب

ن�سبة
التغيري %

2013م

2014م

()56.713

()69.269

%22.1

()77.263

%11.5

%16.7

()57.513

()64.609

%12.3

الربح ال�صايف

85.789

37.828

()%54.7

87.573

%131.5

%1.0

65.011

88.432

%36.0

ن�سبة �صايف
الربح

%13.2

%5.9

%11.5

%11.4

٪14.2

عدد الأ�سهم

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

ربحية ال�سهم
الواحد من
�صايف الربح*

1.71

0.76

1.75

1.30

1.77

اال�ستهالك

امل�صدر :القوائم املالية املوحدّة وحتليالت الإدارة
*مت احت�ساب ربحية ال�سهم بناء ًا على عدد الأ�سهم احلايل وهو  50مليون �سهم ،اخذا باالعتبار املعيار املحا�سبي ربحية ال�سهم رقم ( )1/5/3فقرة  124من املعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونني

و�ضع الإ�ستهالك املت�ضمن يف تكلفة املبيعات وم�صاريف البيع والتوزيع وامل�صاريف العمومية والإدارية يف بند منف�صل.
مت احت�سـاب ربحيـة ال�سهـم الواحد مـن �صـايف الربح بق�سمـة �صايف الربح على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2011م2012 ،م2013 ،م وفرتتي الت�سعة �أ�شهر املنتهيتني يف � 30سبتمرب 2013م و2014م.
جدول : 71ن�سب الربحية الرئي�سية
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب
2011م

2012م

2013م

2013م

2014م

ن�سبة مئوية
ن�سبة الربح الإجمايل

%35.2

%32.2

%36.5

%36.3

%38.8

ن�سبة الربح من االعمال

%25.7

%20.1

%26.6

%26.2

%28.1

ن�سبة الربح قبل تكاليف التمويل والزكاة
والإ�ستهالك والإطفاءات

%26.0

%20.4

%26.7

%26.3

%28.3

ن�سبة �صايف الربح

%13.2

%5.9

%11.5

%11.4

%14.2

امل�صدر :ال�شركة

�إن الكميات املباعة ومتو�سط �أ�سعار بيعها املذكورة يف هذا الق�سم ال ت�شمل �شركتي �إم�.أو�.إل فايرب ليمتد واالجنازات املتخ�ص�صة املحدودة� ،إال يف حال ذكر غري
ذلك.
المبيعات

ارتفعت املبيعات بن�سبة  %0.4يف عام 2012م ،من  650.8مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  653.6مليون ريال �سعودي يف عام 2012م نتيجة ارتفاع
الكميات املباعة بن�سبة  %3.7من � 337.5ألف طن يف عام 2011م �إلى � 350.1ألف طن يف عام 2012م� .إن ارتفاع الكميات املباعة قابله �إنخفا�ض يف متو�سط
�سعر البيع لكل طن بن�سبة  %4.9يف عام 2012م ،من  1.856ريال �سعودي للطن يف عام 2011م �إلى  1.765ريال �سعودي للطن يف عام 2012م ،وذلك �إثر توريد
املوزعني الأوروبيني كميات �ضخمة من ورق الكرتون املتعرج وورق الكرتون املبطن �إلى اململكة العربية ال�سعودية ب�سبب تباط�ؤ الأعمال يف �أوروبا االمر الذي �أدى �إلى
زيادة العر�ض من ورق الكرتون املتعرج وورق الكرتون املبطن و نتج عنه هبوط يف �أ�سعار البيع املحلية.
ارتفعت املبيعات بن�سبة  %16.3يف عام 2013م ،من  653.6مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  760مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة زيادة الكميات
املباعة بن�سبة  %14.1بالإ�ضافة �إلى ارتفاع متو�سط �سعر البيع لكل طن من  1.765ريال �سعودي للطن يف عام 2012م �إلى  1.869ريال �سعودي للطن يف عام
2013م ،ويعود ال�سبب الرئي�سي يف �إرتفاع متو�سط �سعر البيع �إلى ارتفاع �أ�سعار ال�سوق املحلية والعاملية ويتم ا�ستخدام م�ؤ�شرات  FOEXملعرفة حتركات �أ�سعار
البيع ملنتجات ال�شركة كما يتم الأخذ بعني االعتبار تو�صيات الفريق امل�س�ؤول عن مراقبة حتركات ا�سعار البيع املكون من ثالث موظفني ذوي منا�صب عليا من ق�سم
املالية وق�سم املبيعات وق�سم الت�سويق.
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ارتفعت املبيعات بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %8.1من  650.8مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  760مليون ريال �سعودي يف عام 2013م ،مدفوعة ب�شكل
�أ�سا�سي بارتفاع الكميات املباعة ،التي بلغ معدّل منوها ال�سنوي املركب  %8.8خالل الفرتة ذاتها بينما بقيت �أ�سعار البيع ثابتة ن�سبي َا عند مقارنة �أ�سعار البيع
خالل عامي 2011م و2013م.
ارتفعت مبيعات فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م بن�سبة  %8.8عن فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2013م نتيجة
ارتفاع متو�سط �سعر البيع للطن بن�سبة  %1.6باال�ضافة �إلى االرتفاع يف حجم الكمية املباعة والتي ارتفعت بن�سبة  %9.7مقارنة بفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب من عام 2013م.
تكلفة المبيعات ونسبة الربح اإلجمالي

ت�شمل تكلفة املبيعات تكاليف املواد اخلام مبا فيها الورق امل�سرتجع ،والن�شا ،واملواد الكيميائية والأيدي العاملة املبا�شرة وتكاليف ال�صيانة واخلدمات (مثل املاء
والكهرباء) وغريها من تكاليف الإنتاج املبا�شرة .ارتفعت تكلفة املبيعات بن�سبة  %5من  421.9مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  443.1مليون ريال �سعودي
يف عام 2012م ب�سبب �إرتفاع الكميات املباعة من  337.5الف طن يف عام 2011م �إلى  350.1الف طن يف عام 2012م.
�إرتفعت تكلفة املبيعات بن�سبة  %8.9يف عام 2013م ،من  443.1مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  482.6مليون ريال �سعودي يف عام 2013م .ويعود ال�سبب
الرئي�سي يف ذلك �إلى ارتفاع تكاليف املبيعات املتغرية بن�سبة  %15.5خالل الفرتة ذاتها نتيجة ارتفاع تكلفة الورق امل�سرتجع والن�شا بن�سبة  %21.2و %3.7على
التوايل.
�إرتفعت تكلفة املبيعات بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %7.0من  421.9مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  482.6مليون ريال �سعودي يف عام 2013م .ويعود
ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى ارتفاع الكميات املباعة بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %8.8خالل الفرتة ذاتها.
ارتفعت تكلفة املبيعات لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م بن�سبة  %4.6من  364.1مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  380.7مليون ريال
�سعودي يف عام 2014م نتيجة ارتفاع الكمية املباعة بن�سبة  %9.7خالل الفرتة ذاتها.
انخف�ضت ن�سبة الربح الإجمايل بن�سبة  %3.0يف عام 2012م ،من  %35.2يف عام 2011م �إلى  %32.2يف عام 2012م حيث خف�ضت ال�شركة �أ�سعار مبيعات
منتجاتها مت�أثرة ب�إنخفا�ض �أ�سعار البيع املحلية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ارتفعت تكلفة املواد الكيميائية واملياه و�صيانة قطع الغيار بن�سبة  %14.2و %65.9و،%18.6
على التوايل ،مما �أدى �إلى �إنخفا�ض ن�سبة الربح االجمايل لكل طن مباع.
ارتفعت ن�سبة الربح الإجمايل بن�سبة  %4.3يف عام 2013م ،من  %32.2يف عام 2012م �إلى  %36.5يف عام 2013م نتيجة زيادة �أ�سعار بيع منتجات ال�شركة
مت�أثرة ب�إرتفاع �أ�سعار البيع املحلية.
ارتفعت ن�سبة الربح الإجمايل من  %35.2يف عام 2011م �إلى  %36.5يف عام 2013م مدفوع ًا ب�شكل �أ�سا�سي ب�إنخفا�ض يف تكلفة املبيعات للطن من 1.188
ريال �سعودي للطن يف عام 2011م �إلى  1.178ريال �سعودي للطن يف عام 2013م وبالرغم من الإرتفاع يف متو�سط �سعر البيع للطن ملنتجات ال�شركة بن�سبة منو
�سنوي مركب بلغ  %0.35من  1.856ريال �سعودي للطن يف عام 2011م �إلى  1.869ريال �سعودي للطن يف عام 2013م ،مدفوع ًا ب�إنخفا�ض ا�ستهالك الكهرباء
للطن وذلك ب�سبب التح�سينات يف فعالية العمليات االنتاجية واجلدير بالذكر �أن ال�شركة متلك القدرة على توليد  49ميغاواط يف ال�ساعه من الطاقة الكهربائية
با�ستخدام التوربينات البخارية ونتيجة للتح�سينات يف ف ّعالية العمليات الإنتاجية� ،إنخف�ض املتو�سط اال�ستهالكي للكهرباء للطن.
�شهدت ن�سبة الربح الإجمايل يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م �إرتفاع ًا باملقارنة مع فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام
2013م بن�سبة  %2.5ويعود ذلك ب�شكل �أ�سا�سي لإرتفاع متو�سط �أ�سعار البيع بن�سبة  %1.6بالإ�ضافة �إلى �إنخفا�ض تكلفة مادة الن�شا واملواد الكيميائية للطن بن�سبة
 %24.4و  %23.6على التوايل مقارن ًةمع فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2013م.
المصاريف التشغيلية (من دون مصاريف اإلستهالك)

ارتفعت امل�صاريف الت�شغيلية بن�سبة  %28.8يف عام 2012م ،من  61.4مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  79.1مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ،ويعود
ال�سبب يف ذلك �إلى زيادة خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها مببلغ  2.6مليون ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى وجود مطالبة من �شركة ال�شرق الأو�سط حلماية
البيئة فى عام 2012م بقيمة  2.4مليون ريال �سعودي واملتعلقة بجودة بع�ض اال�صول الثابتة الناجتة من عملية بيع �شركة وا�سكو حل�صتها يف �شركة ال�شرق الأو�سط
حلماية البيئة .بالإ�ضافة �إلى زيادة تكاليف املوظفني مببلغ  8.4مليون ريال �سعودي نتيجة للزيادة ال�سنوية للرواتب مببلغ  3مليون ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى زيادة
عدد املوظفني من  1.304موظف يف عام 2011م �إلى  1.354يف عام 2012م ملواكبة زيادة االنتاج بن�سبة  %11.7خالل الفرتة ذاتها ،كما قامت �شركة وا�سكو بدفع
 3.6مليون ريال �سعودي متثل رواتب �شركة �سو�سيتيه املغربية لتجميع و�إعادة تدوير الورق املحدودة عن ال�سنوات 2009م2010 ،م2011 ،م وكان ذلك من �ضمن
اتفاقية البيع املربمة بني ال�شركتني ،بالإ�ضافة �إلى زيادة تكاليف ال�شحن مببلغ  4.5مليون ريال �سعودي نتيجة ارتفاع مبيعات الت�صدير) ومن اجلدير بالذكر ب�أن
ال�شركة ال تتحمل تكاليف النقل .يتم حتميل تكاليف النقل للعمالء و�إدراجها �ضمن الإيرادات ولكن تظهر هذه التكاليف �أي�ض ًا حتت بند م�صاريف البيع والتوزيع
يف قائمة الدخل لأغرا�ض العر�ض ،وبالتايل ال يكون لها �أي ت�أثري).
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انخف�ضت امل�صاريف الت�شغيلية بن�سبة  %4.6يف عام 2013م ،من  79.1مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  75.5مليون ريال �سعودي يف عام 2013م ،ويعود
ال�سبب يف ذلك �إلى تكبد ال�شركة م�صاريف غري متكررة يف عام 2012م والتي تت�ضمن تكاليف املطالبات مببلغ  2.4مليون ريال �سعودي ،باال�ضافة الى انخفا�ض
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها مببلغ  2.2مليون ريال �سعودي نتيجة �شطب الديون املعدومة يف خالل العام 2012م.
ارتفعت امل�صاريف الت�شغيلية بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %10.9من  61.4مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  75.5مليون ريال �سعودي يف عام 2013م
ويعود ال�سبب يف ذلك �إلى ارتفاع تكاليف النقل مببلغ  5.4مليون ريال �سعودي )ومن اجلدير بالذكر ب�أن ال�شركة ال تتحمل تكاليف النقل .يتم حتميل تكاليف النقل
للعمالء و�إدراجها �ضمن الإيرادات ولكن تظهر هذه التكاليف �أي�ض ًا حتت بند م�صاريف البيع والتوزيع يف قائمة الدخل لأغرا�ض العر�ض ،وبالتايل ال يكون لها �أي
ت�أثري (وزيادة تكاليف املوظفني بقيمة  9.1مليون ريال �سعودي الى زيادة عدد املوظفني من  1.304موظف بعام 2011م الى  1.539موظف لعام 2013م ملواكبة
زيادة االنتاج يف الفرتة ذاتها مبعدل منو �سنوى مركب بلغ  ،%8بالإ�ضافة �إلى زيادة الرواتب ال�سنوية من  3مليون ريال �سعودي �إلى  4.4مليون ريال �سعودي خالل
الفرتة ذاتها.
ارتفعت امل�صاريف الت�شغيلية لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب عام 2013م بن�سبة  %13.7من  58.3مليون ريال �سعودي �إلى  66.3مليون ريال �سعودي
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م ويعود ال�سبب يف ذلك �إلى زيادة تكاليف املوظفني مببلغ  1.6مليون ريال �سعودي نتيجة ت�صحيح �أو�ضاع
العاملني لدى ال�شركة (نقل كفاالت و جتديد الإقامات وجتديد رخ�ص العمل) و زيادة رواتبهم بقيمة  2.7مليون ريال �سعودي وكذلك زيادة حوافز املوظفني ب�سبب
جتاوزهم امل�ستوى امل�ستهدف من الإنتاج بقيمة  2.8مليون ريال عن عام 2013م كما مت زيادة ن�سبة حوافز االدارة العليا بقيمة  900الف ريال �سعودي نتيجة
جتاوزهم امل�ستوى امل�ستهدف من الإنتاج.
حصة الشركة من الخسارة في نتائج مشروع مشترك

كانت ح�صة ال�شركة من خ�سارة م�شروع م�شرتك بقيمة  3.9مليون ريال �سعودي يف عام 2011م تتع ّلق مب�شروع م�شرتك مع �شركة ال�شرق الأو�سط حلماية البيئة.
حيث �أبرمت ال�شركة التابعة وا�سكو �إتفاقية مع �شركة ال�شرق الأو�سط حلماية البيئة يف عام 2009م وا�ستثمرت  79مليون ريال �سعودي والتي ت�شكل  %50من امل�شروع
امل�شرتك لتمويل ثالثة خطوط فرز ملكبات موجودة يف الريا�ض منذ � 15سنة.
مما �أدّى �إلى
�سجلت وا�سكو �إيراد ا�ستثماري مببلغ  1.9ريال �سعودي قابله �إطفاء ا�ستهالك مببلغ  5.3مليون ريال �سعودي خالل الفرتة ذاتها ّ
ويف عام 2011مّ ،
خ�سارة بقيمة  3.3مليون ريال �سعودي .ويف نهاية عام 2011م ،مت بيع امل�شروع امل�شرتك لـ�شركة بيئتنا ،مببلغ  74.1مليون ريال �سعودي بينما كانت القيمة الدفرتية
ال�صافية للم�شروع  73.7مليون ريال �سعودي ،مما نتج عن ربح بقيمة  366الف ريال �سعودي من بيع الإ�ستثمار يف عام 2011م.
صافي الربح

انخف�ض �صايف الربح بن�سبة  %54.7يف عام 2012م ،من  85.8مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  37.8مليون ريال �سعودي يف عام 2012م .وميكن تلخي�ص
العوامل امل�سببه النخفا�ض االرباح لعام 2012م كاالتي:
1.1انخفا�ض يف متو�سط �سعر البيع ملنتجات ال�شركة للعام 2012م بن�سبة %8.6عن عام 2011م ب�سب توريد املوزعني الأوروبيني كميات �ضخمة من ورق
مما �أدّى �إلى هبوط يف �أ�سعار البيع املحلية.
الكرتون املتعرج وورق الكرتون املبطن �إلى اململكة العربية ال�سعودية ب�سبب تباط�ؤ الأعمال يف �أوروبا ّ
2.2قامت ال�شركة عن طريق ال�شركة التابعة وا�سكو يف عام 2008م باال�ستثمار يف املغرب يف �شركة �سو�ستية املغربية لتجميع و�إعادة الورق ثم قررت ال�شركة
لعدم جدوى هذا اال�ستثمار باخلروج منه وكجزء من عملية ت�صفية ح�صتها قامت �شركة وا�سكو بدفع مبلغ مقداره  3.6مليون ريال �سعودي تتعلق بدفع
وا�سكو للرواتب يف �شركة �سو�ستية املغربية لتجميع و�إعادة تدوير الورق املحدودة عن ال�سنوات 2009م2010 ،م2011 ،م.
3.3انخف�ضت الكميات املباعة من قبل �شركة وا�سكو مبقدار  21الف طن ب�سب انخفا�ض الطلب على منتجاتها مما ادى �إلى انخفا�ض مبيعات �شركة وا�سكو
مبقدار  22.4مليون ريال �سعودي.
4.4ارتفعت ن�سبة تكلفة الورق امل�سرتجع كن�سبة مئوية من متو�سط �سعر البيع لل�شركة من  %37يف عام 2011م الى  %38.8يف عام 2012م ،مما ادى الى
ارتفاع تكلفة الورق امل�سرتجع خالل عام 2012م مببلغ  10.6مليون ريال �سعودي.
5.5ارتفاع تكلفة ال�صيانة والإ�صالحات خلطوط الإنتاج يف عام 2012م ب�سبب زيادة االنتاج وبالتايل زيادة �إحتياجات ال�شركة الدائمة لقطع الغيار مما
�أدى �إلى دفع تكاليف مقدارها  7.7مليون ريال �سعودي ويعود ال�سبب لعدم وجود هذه التكاليف يف عام 2011م هو ان ال�شركة انتهت من ان�شاء اخلط
الثالث يف نهاية عام 2010م ومبوجب عقد توريد الآالت يتم توفري قطع الغيار واال�سالك واللباد كجزء من عملية توريد الآالت ملدة �سنة ومت ا�ستخدام
هذه القطع خالل عام 2011م.
�6.6إنخف�ضت الإيرادات الأخرى مببلغ  3مليون ريال �سعودي ب�سبب اخل�سائر الناجتة عن �شركة �إم� .أو� .إل فايرب ليمتد بالإ�ضافة �إلى الأنخفا�ض يف الر�سوم
اجلمركية امل�سرتده.
 7.7ارتفاع خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها يف عام 2012م مبقدار  2.6مليون ريال �سعودي مقارنة بعام 2011م نظرا لتوقع �إدارة ال�شركة
بعدم قدرة بع�ض العمالء على �سداد امل�ستحقات بعد �شرائهم ملنتجات ال�شركة نتيجة لإنخفا�ض ا�سعار البيع املحلية والعاملية ،حيث �أنه قد تت�أثر قدرة
عمالء ال�شركة على بيع املنتجات امل�شرتاة ب�إ�سعار مربحة وبالتايل قدرتهم على �سداد امل�ستحقات املرتتبة عليهم ل�صالح ال�شركة.
8.8ارتفاع تكلفة املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف عملية الإنتاج مبقدار  2.7مليون ريال �سعودي مقارنه بعام 2011م ويعود ال�سبب الى ارتفاع تكلفة ا�سترياد
املواد الكيميائية نتيجة الرتفاع �سعر �صرف عملة اليورو مقابل الريال ال�سعودي مبتو�سط ارتفاع  %10خالل نف�س الفرته.
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9.9ارتفاع تكلفة املياه امل�ستخدمة يف عمليات الت�صنيع مبقدار  2.4مليون ريال �سعودي مقارنة بعام 2011م ويعود ال�سبب يف ذلك �إلى �إلزام ال�شركة من
قبل �شركة املياه الوطنية مبعاجلة املياة امل�ستخدمة يف عملية الت�صنيع قبل ت�صريفها �إلى املحطة ،بالإ�ضافة �إلى �أرتفاع ن�سبة الإنتاج بن�سبة %11.7
مما ادى �إلى زيادة الكمية امل�ستهلكة من املياه.
�إرتفع �صايف الربح بن�سبة  %131.5يف عام 2013م ،من  37.8مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  87.6مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة زيادة
يف املبيعات وحت�سن �أ�سعار البيع وزيادة بن�سبة الربح الإجمايل .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أدت التح�سينات يف ادارة ا�ستخدام الطاقة الكهربائية �إلى �إنخفا�ض تكلفة
ا�ستهالك الكهرباء ن�سبة  %15.3خالل الفرتة ذاتها مما �أثر ايجابيا على �صايف الربح لل�شركة.
�إرتفع �صايف الربح بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  ،%1.0من  85.8مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  87.6مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة زيادة
يف املبيعات وحت�سن �أ�سعار البيع وزيادة هام�ش الربح الإجمايل بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %10.1قابلها زيادة يف امل�صاريف الت�شغيلية وم�صاريف الإ�ستهالك
بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  % 10.1و %16.7على التوايل.
�إرتفع �صايف الربح لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م بن�سبة  %36.0من  65.0مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  88.4مليون ريال �سعودي
يف عام 2014م ويعود ال�سبب يف ذلك �إلى زيادة يف املبيعات وخا�صة مبيعات ورق الكرتون املتعرج وروق الكرتون الألواح اجلب�سية بن�سبة  %12.7و  %122.6على
التوايل .وحت�سن �أ�سعار البيع وزيادة ن�سبة الربح الإجمايل.
المبيعات
الطاقة اإلنتاجية واإلستفادة منها

ّ
يلخ�ص اجلدول الأتي الطاقة الإنتاجية لل�شركة ومعدّل ا�ستخدامها لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ولفرتتي الت�سعة �أ�شهر املنتهيه
يف � 30سبتمرب 2013م و2014م.
جدول :72الطاقة الإنتاجية واال�ستفادة منها
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب

2011م

2012م

ن�سبة
التغيري %

2013م

ن�سبة
التغيري
%

ن�سبة النمو
ال�سنوي
املركب

�إجمايل الطاقة

400.000

400.000

-

420.000

%5.0

%2.5

314.137

االنتاج الفعلي (طن)

303.752

339.214

%11.7

354.529

%4.5

%8.0

264.681

291.425

ن�سبة الإنتاج الفعلي

%75.9

%84.8

%84.3

%92.8

الإنتاج :طن

%84.4

2013م

2014م

ن�سبة
التغيري %

314.137

%10.1

امل�صدر  :الإدارة

اجمالي الطاقة

متلك ال�شركة ثالثة خطوط �إنتاج (خط �إنتاج  ،1خط �إنتاج  ،2خط �إنتاج  )3بطاقة انتاجية ا�ستيعابية تبلغ  420الف طن على �أ�سا�س زمن ت�شغيل يبلغ  330يوم ًا
مق�سمة �إلى ثالث مناوبات من � 8ساعات.
لل�سنة التقوميية مع ما يقارب  30يوم ًا �سنوي ًا مق ّررة لل�صيانة .يدار الإنتاج ملدة � 24ساعة يومي َا ّ
تخطط ال�شركة مل�شروع �إن�شاء خط �إنتاج رابع بطاقة �إنتاجية ا�ستيعابية مقدارها  300الف طن ورق �سنوي ًا .و�سوف يبد�أ العمل على تنفيذ امل�شروع يف عام 2015م
ويتوقع �أن يبا�شر خط الإنتاج الرابع عمله يف عام 2018م لت�صل الطاقة الت�شغيلية الفعلية لـل�شركة لـ  300الف طن ورق �سنوي ًا يف عام 2020م .وتبلغ التكلفة
التقديرية للم�شروع مبلغ  750مليون ريال �سعودي منها  50مليون ريال �سعودي لأر�ض امل�شروع ،و 60مليون ريال �سعودي لإن�شاء املبنى ،ومبلغ  640مليون ريال
�سعودي للمكائن والآالت واملعدات .وقد قامت ال�شركة بعمل الدرا�سات الالزمة للقيام بتو�سيع امل�صنع ،وبعد االنتهاء من امتام درا�سة اجلدوى يف نهاية �شهر مايو
2015م تنوي ال�شركة التوا�صل مع اجلهات املقر�ضة للح�صول على التمويل الالزم.
االنتاجية

يف عام 2011م بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية لل�شركة  303.8الف طن وارتفعت يف عام 2012م بن�سبة  %11.7لتبلغ  339.2الف طن مدفوعة ب�شكل عام بزيادة
الرتكيز على �أ�سواق الت�صدير وذلك لتغطية الإنخفا�ض يف ن�سبة الربح االجمايل يف اال�سواق املحلية والتي بلغت  %3.6خالل الفرتة ذاتها.
ارتفعت الطاقة الإنتاجية الفعلية بن�سبة  %4.5يف عام 2013م مقارنة بعام 2012م لت�صبح  354.6الف طن ب�سبب ارتفاع الطلب من ال�سوق املحلي و�سوق الت�صدير
بالإ�ضافة �إلى التح�سينات وتطوير ال�شركة خلطوط االنتاج والتي زادت بن�سبة  %5من � 400ألف طن طاقة ا�ستيعابية يف عام 2012م �إلى � 420ألف طن طاقة
ا�ستيعابية يف عام 2013م.
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ارتفعت الطاقة الإنتاجية الفعلية مبعدّل منو �سنوي مر ّكب بلغ  %8.0من عام 2011م �إلى عام 2013م وارتفع معدّل ا�ستخدام الطاقة الإنتاجية الفعلية من %75.9
يف عام 2011م لي�صبح  %84.4يف عام 2013م .ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى زيادة الطاقة االنتاجية اال�ستيعابية لل�شركة بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ %2.5
خالل الفرتة ذاتها نتيجة حت�سن كفاءة الت�شغيل وتطوير ال�شركة خلطوط �إنتاجها بالإ�ضافة �إلى ذلك زيادة الطلب على منتجات ال�شركة يف ال�سوق املحلي و�سوق
الت�صدير.
ويف بداية عام 2013م ،بد�أت ال�شركة م�شروع زيادة الطاقة الإنتاجية للم�صنع وذلك بزيادة كفاءة خطوط الإنتاج الثالثة .وبلغت تكلفة زيادة كفاءة خط الإنتاج
الأول  34.2مليون ريال �سعودي والتي مت متويلها ذاتي ًا مببلغ  16.4مليون ريال �سعودي وعن طريق �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مبقدار  17.8مليون ريال
�سعودي ،بينما بلغت تكلفة زيادة كفاءة خط الإنتاج الثاين  59.6مليون ريال �سعودي ،حيث قامت ال�شركة بتمويلها ذاتي ًا مببلغ  28.4مليون ريال �سعودي وعن
طريق �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  31.1مليون ريال �سعودي ،بينما بلغت تكلفة زيادة كفاءة خط الإنتاج الثالث  56.2مليون ريال �سعودي ،حيث
قامت ال�شركة بتمويلها ذاتي ًا مببلغ  26.8مليون ريال �سعودي وعن طريق �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  29.4مليون ريال �سعودي.
ومن املتوقع �أن يتم االنتهاء من تطوير خط االنتاج االول يف  30مايو 2015م وخط االنتاج الثاين يف  20مار�س 2016م وخط االنتاج الثالث يف  28مار�س 2015م
مع العلم ان م�ستوى الإمتام يف هذا امل�شروع واملت�ضمن (تطوير خط الإنتاج الأول ،وخط الإنتاج الثاين ،وخط الإنتاج الثالث) بلغ  %35كما يف تاريخ  10مار�س
2015م .و�سوف ت�صل الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية لل�شركة بعد �إمتام عملية التطوير الى  475الف طن �سنوي ًا ،و�سوف ت�صل الطاقة الإنتاجية الفعلية �إلى 390
الف طن �سنوي ًا يف عام 2016م.
عجان ورق حموري (�أفقي) �ساعد ال�شركة التابعة وا�سكو على �إدارة وتن�سيق عمليات جتميع املزيد من
كما قامت ال�شركة يف بداية عام 2013م ،باال�ستثمار يف ّ
الورق امل�سرتجع من املرادم لطبيعة جودته (ب�سبب ال�شوائب) والذي مل يكن ب�إمكان ال�شركة ا�ستخدامة يف ال�سابق لردائة جودته ،وت�ستطيع ال�شركة بوا�سطة هذا
العجان اجلديد من �إعادة تدوير الورق امل�سرتجع رديء اجلودة وتوفري كميات �أكرب من املواد اخلام .وبلغ تكاليف هذا اال�ستثمار  63.6مليون ريال �سعودي والتي
مت متويلها ذاتي ًا مببلغ  30.4مليون ريال �سعودي وعن طريق �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مبقدار  33.2مليون ريال �سعودي ومن املتوقع االنتهاء من هذا
امل�شروع يف � 30أبريل 2015م.
�إرتفع معدل �إ�ستخدام الطاقة الإنتاجية الفعلية من  ٪75.9يف عام 2011م �إلى  ٪84.8يف عام 2012م نتيجة �إرتفاع الإنتاج الفعلي بن�سبة  ٪11.7مع بقاء معدل
�إجمايل الطاقة الإنتاجية اال�ستعابية ثابتة على � 400ألف طن خالل الفرتة ذاتها.
نظر ًا للتح�سينات وتطوير ال�شركة خلطوط انتاجها �إرتفع �إجمايل الطاقة الإ�ستعابية بن�سبة  ٪5بني عامي 2012م و2013م بينما ارتفعت الطاقة الإنتاجية الفعلية
بن�سبة  ٪4.5خالل الفرتة ذاتها مت�أثرة بزيادة الطلب على منتجات ال�شركة يف ال�سوق املحلي و�سوق الت�صدير مما �أدى �إلى زيادة ن�سبة الإنتاج الفعلي من ٪84.8
يف عام 2012م �إلى  ٪84.4يف عام 2013م.
ارتفع معدّل ا�ستخدام الطاقة الإنتاجية من  %84.3يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2013م لي�صبح  %92.8يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب من عام 2014م نتيجة لإرتفاع كمية ورق الكرتون املتعرج وورق الكرتون للألواح اجلب�سية املباعة بن�سبة  %11.5و %116.8على التوايل .ويعود ال�سبب
الرئي�سي يف ذلك الى زيادة الطلب يف الأ�سواق املحلية والعاملية.
تحليل األسعار/الكمية

ّ
تلخ�ص اجلداول الأتية حجم الكمية املباعة واملبيعات ومعدّل �سعر البيع للطن (با�ستثناء �شركة �إم�.أو�.إل فايرب ليمتد) وعالقة ال�سعر بالكمية لل�سنوات املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ولفرتتي الت�سعة �أ�شهر املنتهيتني يف � 30سبتمرب 2013م و2014م.
جدول : 73الكمية املباعة واملبيعات ومتو�سط �سعر البيع (با�ستثناء �شركة �إم�.أو�.إل فايرب ليمتد)
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب

ن�سبة النمو
ال�سنوي
املركب

2013م

2014م

الكمية املباعة (طن)

337.538

350.058

%3.7

399.287

%14.1

%8.8

300.408

329.568

%9.7

املبيعات (�ألف ريال �سعودي)
((با�ستثناء �شركة �إم�.أو�.إل فايرب
ليمتد)

626.530

617.960

()1.4%

746.114

%20.7

%9.1

557.912

622.085

%11.5

متو�سط ال�سعر للطن (ريال
�سعودي)

1.856

1.765

1.869

%5.9

%0.3

1.857

1.888

%1.7
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2011م

2012م

ن�سبة
التغيري %

()%4.9

2013م

ن�سبة
التغيري %

ن�سبة
التغيري %

جدول  :74عالقة ال�سعر بالكمية املباعة
�ألف ريال �سعودي
عالقة ال�سعر بالكمية املباعة

2011م
مبيعات
(املوحدة)

ت�أثري ال�سعر

ت�أثري
الكمية

ت�أثري
خمتلط

2012م
مبيعات
(املوحدة)

ت�أثري
ال�سعر

ت�أثري
الكمية

ت�أثري
خمتلط

2013م
مبيعات
(املوحدة)

650.835

()20.633

24.141

()765

653.577

12.735

91.913

1.791

760.016

امل�صدر :الإدارة

انخف�ض متو�سط �سعر البيع للطن بن�سبة  %4.9يف عام 2012م ،من  1.856ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  1.765ريال �سعودي يف عام 2012م م�صحوبا بزيادة
الكمية املباعة بن�سبة  %3.7من  337.5الف طن يف عام 2011م �إلى  350.1الف طن يف عام 2012م .ويعود ال�سبب الرئي�سي لذلك �إلى توريد املوزعني الأوروبيني
مما �أدّى �إلى زيادة الكميات املعرو�ضة
كميات �ضخمة من ورق الكرتون املتعرج وورق الكرتون املبطن �إلى اململكة العربية ال�سعودية ب�سبب تباط�ؤ الأعمال يف �أوروبا ّ
املخ�ص�صة ل�سوق الت�صدير لتعوي�ض �إنخفا�ض �أ�سعار البيع يف ال�سوق
بال�سوق والذي نتج عنه هبوط يف ا�سعار البيع املحلية .وبالتايل ،قررت الإدارة رفع املبيعات
ّ
املحلي من الورق امل�ستورد لأن الأ�سعار يف العديد من �أ�سواق الت�صدير كانت �أعلى من تلك التي يف اململكة العربية ال�سعودية.
تت�أثر �أ�سعار البيع املحلية بتدفق الواردات من الدول الأوربية مثل �أ�سبانيا و�أملانيا و�إيطاليا .يف حال حدوث ذلك ،قد تظطر ال�شركة لرفع ن�سبة �صادراتها للتخفيف
من �أثر �إنخفا�ض �أ�سعار البيع يف ال�سوق املحلي حيث �أن الأ�سعار يف العديد من �أ�سواق الت�صدير �أعلى من تلك التي يف اململكة العربية ال�سعودية للتقليل من ن�سبة
الإنخفا�ض يف الأرباح قبل احت�ساب تكاليف التمويل والزكاة والإ�ستهالكات والإطفاءات (.)EBITDA
ارتفع متو�سط �سعر البيع للطن بن�سبة  %5.9يف عام 2013م ،من 1.765ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  1.869ريال �سعودي يف عام 2013م م�صحوبا بزيادة
الكمية املباعة بن�سبة  %14.1من  350.1الف طن يف عام 2012م �إلى  399.3طن يف عام 2013م .ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى زيادة الطلب يف ال�سوق
املحلي واالرتفاع يف متو�سط �سعر البيع للطن يف الأ�سواق املحلية املت�أثرة ب�شكل رئي�سي بالأ�سعار العاملية ويتم ا�ستخدام م�ؤ�شرات  FOEXملعرفة حتركات �أ�سعار
البيع ملنتجات ال�شركة كما يتم الأخذ بعني االعتبار تو�صيات الفريق امل�س�ؤول عن مراقبة حتركات ا�سعار البيع املكون من ثالث موظفني ذوي منا�صب عليا من ق�سم
املالية وق�سم املبيعات وق�سم الت�سويق.
ارتفعت املبيعات (با�ستثناء �شركة �إم�.أو�.إل فايرب ليمتد) والكمية املباعة ومتو�سط �سعر الطن بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %0.3 ،%8.8 ،%9.1على التوايل خالل
الفرتة من2011م الى 2013م ،نتيجة الزيادة يف الطلب يف ال�سوق املحلي وحت�سن كفاءة الت�شغيل مما �أدى �إلى االرتفاع يف االنتاجية بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ
 .%8باال�ضافة �إلى ذلك ارتفع متو�سط �سعر البيع للطن يف ال�سوق املحلي مت�أثر ًا باالرتفاع يف الأ�سعار العاملية خالل الفرتة ذاتها.
ارتفعت مبيعات ال�شركة (با�ستثناء �شركة �إم�.أو�.إل فايرب ليمتد) فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م بن�سبة  %11.5عن فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2013م نتيجة ارتفاع متو�سط �سعر البيع للطن بن�سبة  %1.6باال�ضافة �إلى االرتفاع يف حجم الكمية املباعة لل�شركة والتي ارتفعت
بن�سبة  %9.7مقارنة بفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2013م.
تصنيف المبيعات حسب الموقع الجغرافي

ّ
يلخ�ص اجلدول الأتي مبيعات ال�شركة ح�سب املوقع اجلغرايف ومبيعات الت�صدير لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ولفرتتي الت�سعة
�أ�شهر املنتهيه يف � 30سبتمرب 2013م و2014م.
جدول :75املبيعات ح�سب املوقع اجلغرايف
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب

ن�سبة النمو
ال�سنوي
املركب

2013م

2014م

املبيعات املحلية

425.260

360.457

()%15.2

446.355

%23.8

%2.5

322.523

410.850

%27.4

مبيعات الت�صدير

225.575

293.120

%29.9

313.661

%7.0

%17.9

249.291

211.235

()%15.3

اجمايل مبيعات
ال�شركة

650.835

653.577

%0.4

760.016

%16.3

%8.1

571.814

622.085

%8.8

�ألف ريال �سعودي

2011م

2012م

ن�سبة التغيري
%

2013م

ن�سبة
التغيري %

ن�سبة التغيري %

امل�صدر  :الإدارة
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جدول :76املبيعات املحلية ومبيعات الت�صدير كن�سبة مئوية من اجمايل املبيعات
2011م

2012م

2013م

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب
2013م

2014م

املبيعات املحلية كن�سبة مئوية من �إجمايل
املبيعات

%65.3

%55.2

%58.7

%56.4

%66.0

مبيعات الت�صدير كن�سبة مئوية من �إجمايل
املبيعات

%34.7

%44.8

%41.3

%43.6

%34.0

امل�صدر  :الإدارة

جدول  :77عمالء الت�صدير لعام 2013م
م�صر

الإمارات

الأردن

اليمن

كينيا

ال�سودان

�سرييالنكا

غريه

املجموع

الت�صدير (الف طن)

57

33

18

11

10

9

6

19

163

الن�سبة من املجموع

%35

%20

%11

%7

%6

%6

%4

%11

%100

امل�صدر  :الإدارة

تصنيف المبيعات حسب الموقع الجغرافي

ارتفعت مبيعات ال�شركة بن�سبة  %0.4يف عام 2012م من  650.8مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  653.6مليون ريال �سعودي يف عام 2012م نتيجة
الإرتفاع يف مبيعات الت�صدير (خا�صة مبيعات ورق الكرتون املتعرج وورق الكرتون املبطن) بن�سبة  %29.9لتعوي�ض الإنخفا�ض يف املبيعات املحلية بن�سبة .%15.2
ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك حلاجة ال�شركة لزيادة مبيعات الت�صدير لتعوي�ض الإنخفا�ض يف هام�ش الربح من املبيعات املحلية الناجتة ب�شكل رئي�سي عن
الإنخفا�ض يف متو�سط �سعر البيع للطن خالل الفرتة ذاتها .ولذلك ارتفعت املبيعات ال�صادرة كن�سبة مئوية من اجمايل املبيعات من  %34.7يف عام 2011م �إلى
 %44.8يف عام 2012م ،والذي تزامن مع الإنخفا�ض يف املبيعات املحلية كن�سبة مئوية من اجمايل املبيعات من  %65.3يف عام 2011م �إلى  %55.2يف عام 2012م.
�شهدت مبيعات ال�شركة �إرتفاع بن�سبة  %16.3يف عام  ،2013من  635.6مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  760.0مليون ريال �سعودي يف عام 2013م تنيجة
تزايد الطلب يف ال�سوق املحلي باال�ضافة �إلى ارتفاع متو�سط �سعر البيع للطن مما �أدى �إلى زيادة املبيعات املحلية بن�سبة  %23.8خالل الفرتة ذاتها ،والذي انعك�س
على ن�سبة املبيعات املحلية من اجمايل املبيعات بارتفاعها من  %55.2يف عام 2012م �إلى  %58.7يف عام 2013م.
ارتفعت مبيعات ال�شركة بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  ،%8.1من  650.8مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  760مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة
زيادة �صادرات ال�شركة بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %17.9خالل نف�س الفرتة .ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى انتعا�ش الطلب يف الأ�سواق اخلارجية وخا�صة
يف م�صر والإمارات والأردن والتي �شكلت ن�سبة  %35و %20و %11من اجمايل الكمية امل�صدرة لعام 2013م .و يف هذا ال�سياق تعد �شركة جي� .إي العاملية للورق من
�أهم عمالء الت�صدير لل�شركة وقد �شكلت مبيعاتها ن�سبة  %6و %11و %15من اجمايل مبيعات �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة وانتاج الورق خالل الأعوام 2011م،
2012م ،و2013م على التوايل.
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م �إرتفعت املبيعات بن�سبة  %8.8مقارنة بفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2013م
نتيجة �إرتفاع املبيعات املحلية بن�سبة  %27.4مقابل الإنخفا�ض يف مبيعات الت�صدير بن�سبة  %15.3مما �أدّى �إلى �إنخفا�ض ن�سبة مبيعات الت�صدير لإجمايل
املبيعات من  %43.6يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2013م �إلى  %34يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م .وكان
الإنخفا�ض يف ن�سبة مبيعات الت�صدير يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م �سببه الرئي�سي �إرتفاع الطلب يف ال�سوق املحلي.
تصنيف المبيعات حسب المنتج

يلخ�ص اجلدول الآتي مبيعات ال�شركة ح�سب املنتج لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ولفرتتي الت�سعة �أ�شهر املنتهيه يف � 30سبتمرب
2013م و2014م.
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جدول  :78املبيعات ح�سب املنتج
�ألف ريال �سعودي

2011م

2012م

ن�سبة
التغيري %

2013م

ن�سبة
التغيري %

ن�سبة النمو
ال�سنوي
املركب

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب
2013م

ن�سبة التغيري %

2014م

�شركة ال�شرق الأو�سط
ل�صناعة و�إنتاج الورق
ورق الكرتون املتعرج

271.442

285.592

%5.2

341.256

%19.5

%12.1

253.753

285.935

%12.7

ورق الكرتون املبطن

249.337

252.621

%1.3

279.026

%10.5

%5.8

208.145

216.505

%4.0

ورق الأنابيب الكرتونية

24.982

19.962

()%20.1

9.258

()%53.6

()%39.1

5.705

8.308

%45.6

ورق الكرتون للألواح
اجلب�سية

9.011

4.440

()%50.7

16.728

%276.7

%36.2

14.161

31.518

%122.6

ورق كرتون مبطن ذو
طبقة بي�ضاء

139

10

()%92.7

10

ورق عايل الت�شرب
ل�صناعة الفورمايكا

-

-

-

ورق الكرافت

12.926

11.388

()%11.9

ورق ا�س �سي اف

25.289

31.755

%25.6

املبيعات التجارية
الأخرى

1.813

200

املجموع

594.939

605.969

()%88.9
%1.9

()%1.6
-

11.376

20.936

19.007

%66.9

%21.3

2.325

3.713

%59.7

35.561

%12.0

%18.6

27.179

13.120

()%51.7

()%68.7

()%81.4

63

205

%227.6

%15.7

%8.5

522.705

580.239

%11.0

700.909

-

-

%84.0

63

-

()%73.2

-

-

وا�سكو
الورق امل�سرتجع

7.584

428

()%94.4

266

()%37.9

()%81.3

267

1.443

%440.3

بي بي �سي و ورق
الكرافت

4.519

1.894

()%58.7

89

()%95.3

()%86.0

89

1.560

%1653.2

ورق خمتلط

11.862

25

()%99.8

15.515

%61.960

%14.4

12.227

10.952

()%10.4

ورقة ال�سوبر خمتلطة

5.937

3.958

()%33.3

7.562

%91.1

%12.9

5.610

5.451

()%2.8

ورق اجلرائد

196

30

()%84.5

277

%823.3

%18.9

249

1.702

%583.5

%100

12.514

%115.9

%100

16.765

20.739

%23.7

()%86

9.131

%4.207

%146

()%57.7

()%48.9

البال�ستيك واملعادن
اخرى
تكاليف النقل

1.509
()570

5.796
212
()352

()%38.2

()149

-

-

-

املجموع

31.037

11.991

()%61.4

45.205

%277

%20.7

35.207

41.846

%18.9

املجموع الكلي

625.976

617.960

()%1.3

746.114

%20.7

%9.2

557.912

622.085

%11.5
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�ألف ريال �سعودي

2011م

2012م

ن�سبة
التغيري %

2013م

ن�سبة
التغيري %

ن�سبة النمو
ال�سنوي
املركب

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب
2013م

ن�سبة التغيري %

2014م

الإيرادات من ال�شركات
التابعة :
-

�شركة االجنازات
املتخ�ص�صة املحدودة

554

�شركة�.إم�.أو�.إل فايرب
ليمتد

24.305

35.617

اجمايل املبيعات

650.835

653.577

()%100

-

-

()%100

-

-

-

%46.5

13.902

()%61.0

()%24.4

13.902

-

()%100

%0.4

760.016

%16.3

%8.1

571.814

622.085

%8.8

امل�صدر  :الإدارة

ت�شمل منتجات ال�شركة الأ�سا�سية ورق الكرتون املتعرج وورق الكرتون املبطن التي بلغت مبجموعها  %80و %82.3و %81.6من �إجمايل مبيعات ال�شركة يف الأعوام
2011م و2012م و2013م على التوايل .املادّة اخلام الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف �إنتاج منتجات ال�شركة هي الورق امل�سرتجع والتي يتم توريدها من �شركة وا�سكو .مت
�إ�ستبعاد املبيعات بني ال�شركتني يف اجلدول املبينّ �أعاله.
قامت ال�شركة يف عام 2011م ب�إنتاج ورق الكرتون لاللواح اجلب�سية (امل�ستخدمة يف ت�شكيل البطانة اخلارجية لألواح اجلب�س) ب�سبب �إرتفاع الطلب يف ال�سوق
املحلي نتيجة زيادة اال�ستثمارات يف �أن�شطة البناء والت�شييد يف اململكة العربية ال�سعودية ،حيث يزداد ا�ستخدام �ألواح اجلب�س .يتم توفري �أغلبية املواد اخلام
الالزمة من �شركة وا�سكو.
�إن الإرتفاع يف �إجمايل املبيعات من  650.8مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  653.6مليون ريال �سعودي يف عام 2012م كان مدفوع ًا ب�شكل �أ�سا�سي ب�إرتفاع
املبيعات من ورق الكرتون املتعرج وورق الكرتون املبطن وورق �أ�س �سي اف بن�سبة منو �سنوي  %5.2و %1.3و %25.6على التوايل يف الفرتة ذاتها.
�إن �إ�سرتاجتية ال�شركة على املدى البعيد هي زيادة هام�ش الربح من خالل الدخول يف �إنتاج منتجات نهائية ذات هام�ش ربح �أعلى ،بالإ�ضافة �إلى تطوير عمليات
�شركة وا�سكو من خالل زيادة عمليات التجميع للمخلفات البال�ستيكية/املعدنية التي �أ�ضيفت �إلى عمليات �إنتاج وا�سكو منذ عام 2012م.
ويف عام 2013م ،ارتفعت املبيعات بن�سبة  %16.3لت�صبح  760مليون ريال �سعودي يف هذه ال�سنة مدفوعة ب�شكل �أ�سا�سي بن�سب ارتفاع بلغت  %19.5و%10.5
و %115.9يف مبيعات ورق الكرتون املتعرج وورق الكرتون املبطن والبال�ستيك واملعادن التي يتم بيعها من قبل ال�شركة التابعة ،على التوايل .بد�أت وا�سكو بتجميع
املخلفات البال�ستيكية واملعدنية وبيعها يف عام 2012م و التي بلغت  5.7مليون ريال �سعودي و 12.5مليون ريال �سعودي يف عامي 2012م و2013م على التوايل.
وتقوم وا�سكو ببيع الورق امل�سرتجع لل�شركة لتلبية احتياجاتها امل�صنعية ويتم بيع �أي فائ�ض من الورق امل�سرتجع لأطراف اخرى.
ما يقارب ن�سبة  %10.6من مبيعات ال�شركة لعام 2013م ناجتة عن بيع منتجات مثل ا�س� .سي .اف وورق الأنابيب الكرتونية وورق الكرتون لاللواح اجلب�سية.
�إن ن�سبة �صايف الربح من ورق الكرتون املتعرج وورق الكرتون املبطن مياثل ن�سبة �صايف الربح من باقي املنتجات با�ستثناء ورق الكرافت وورق الكرتون لاللواح
اجلب�سية التي نتج عنها ن�سبة ربح �صايف �أعلى مبا يقارب  3نقاط مئوية عن باقي املنتجات نتيجة الزيادة يف الكمية املباعة واالرتفاع يف �أ�سعار البيع لهذه املنتجات
خالل الفرتة ذاتها.
ارتفعت مبيعات ال�شركة بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  ،%8.1من  650.8مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  760مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة
زيادة مبيعات ورق الكرتون املتعرج وورق الكرتون املبطن وورق الكرتون للألواح اجلب�سية بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %12.1و %5.8و %36.2على التوايل .ويعود
ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى زيادة الطلب على هذه املنتجات خالل الفرتة ذاتها.
ارتفعت مبيعات ال�شركة لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م بن�سبة  %8.8من  571.8مليون ريال �سعودي يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  622.1مليون
ريال �سعودي يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة ارتفاع مبيعات ورق الكرتون املتعرج وورق الكرتون املبطن وورق الكرتون لاللواح اجلب�سية وورق الكرافت بن�سب %12.7
و %4.0و %122.6و%59.7على التوايل .و يعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى انتعا�ش الطلب على هذه املنتجات يف ال�سوق املحلي خالل الفرتة ذاتها.
ّ
يلخ�ص اجلدول التايل حجم كمية املنتج املباعة ح�سب نوع املنتج لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ولفرتتي الت�سعة �أ�شهر املنتهيتني
يف � 30سبتمرب 2013م و2014م.
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جدول  :79حجم املباع ح�سب املنتج (لل�شركة املوحدة با�ستثناء �شركة �إم�.أو�.أل فايرب ليمتد و�شركة االجنازات املتخ�ص�صة املحدودة)
طن

2011م

2012م

ن�سبة
التغيري %

2013م

ن�سبة
التغيري %

ن�سبة النمو
ال�سنوي
املركب

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب
2013م

2014م

ن�سبة
التغيري %

�شركة ال�شرق
الأو�سط ل�صناعة
وانتاج الورق
ورق الكرتون املتعرج

143.024

163.936

%14.6

176.757

%7.8

%11.2

131.325

146.364

%11.5

ورق الكرتون املبطن

124.913

137.657

%10.2

140.601

%2.1

%6.1

106.121

105.714

()%0.4

ورق الأنابيب
الكرتونية

13.008

11.170

()%14.1

4.878

()%56.3

()%38.8

3.052

4.282

%40.3

ورق الكرتون للألواح
اجلب�سية

3.196

2.864

()%10.4

7.514

%162.4

%53.3

6.328

13.721

%116.8

ورق كرتون مبطن ذو
طبقة بي�ضاء

58

15

()%74.1

5

()%66.7

()%70.6

-

-

ورق عايل الت�شرب
ل�صناعة الفورمايكا

-

-

5.511

9.869

%79.1

-

ورق الكرافت

6.416

5.546

()%13.6

8.920

()%60.8

()%17.8

1.061

2.012

%89.6

ورق ا�س �سي ف

11.731

16.487

%40.5

17.838

%8.2

%23.3

13.797

6.029

()%56.3

املبيعات التجارية
الأخرى

763

89

()%68.4

()%80.8

29

100

%245.5

املجموع

303.109

337.764

%5.6

%8.5

267.224

288.091

%7.8

()%88.4
%11.4

-

28
356.541

-

-

-

وا�سكو
الورق امل�سرتجع

9.335

702

()%92.5

380

ورق خمتلط

13.956

35

()%99.7

21.012

%59.173

ورقة ال�سوبر املختلط

4.733

4.398

()%7.1

8.305

%88.8

%32.5

بي بي �سي و ورق
الكرافت

5.453

3.325

()%39.0

140

()%95.7

()%84.0

140

ورق اجلرائد

212

49

()%77.0

377

%669.4

%33.3

332

2.631

%100

5.605

%58.4

%100

9.128

13.272

-

البال�ستيك واملعادن

3.538

()%45.9

()%79.8

%437.8

380

2.044

%22.7

16.747

15.326

()%8.5

6.457

5.887

()%8.8

2.317

%1550.5
%691.5
%45.4
-

�آخرى

741

248

()%66.6

6.927

%2.693

%205.7

-

-

املجموع

34.429

12.295

()%64.3

42.746

%247.7

%11.4

33.185

41.477

%25.0

اجمايل مبيعات
ال�شركة (با�ستثناء
�شركة �إم�.أو.
�أل فايرب ليمتد
و�شركة االجنازات
املتخ�ص�صة
املحدودة)

337.538

350.058

%3.7

399.287

%14.1

%8.8

300.408

329.568

%9.7

امل�صدر :الإدارة
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حجم المباع حسب المنتج في شركة الشرق األوسط لصناعة وانتاج الورق

ارتفعت الكمية املباعة بن�سبة  %11.4يف عام 2012م من  303.1الف طن يف عام 2011م �إلى  337.8الف طن يف عام 2012م نتيجة ارتفاع مبيعات ورق الكرتون
املتعرج وورق الكرتون املبطن بن�سبة  %14.6و %10.2على التوايل ،مت�أثرة ب�إرتفاع مبيعات منتجات ال�شركة خالل نف�س الفرتة و خا�صة مبيعات الت�صدير.
كما ارتفعت الكمية املباعة بن�سبة  %5.6يف عام 2013م من  337.8الف طن يف عام 2012م �إلى  356.5الف طن يف عام 2013م نتيجة ارتفاع الكمية املباعة من
ورق الكرتون املتعرج وورق الكرتون املبطن وورق الكرتون للألواح اجلب�سية بن�سبة  %7.8و %2.1و %162.4على التوايل خالل الفرتة ذاتها .يعود ال�سبب الرئي�سي
يف ذلك �إلى ارتفاع الطلب على هذه املنتجات وحت�سن كفاءة الت�شغيل للم�صنع.
وقد ارتفعت الكمية املباعة بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  ،%8.5من  303.1الف طن يف عام 2011م �إلى  356.5الف طن يف عام 2013م نتيجة ارتفاع الكميات
املباعة لورق الكرتون املتعرج وورق الكرتون املبطن وورق الكرتون للألواح اجلب�سية بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %11.2و  %6.1و  %53.3على التوايل.
�شهدت الكمية املباعة اخلا�صة ب�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة وانتاج الورق ارتفاعا لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م بن�سبة  %7.8من 267.2
الف طن �إلى  288.1الف طن لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة ارتفاع كمية ورق الكرتون املتعرج املباعة وورق االنابيب الكرتونية وورق
االلواح اجلب�سية وورق عايل الت�شرب ل�صناعة الفورمايكا وورق الكرافت بن�سبة  %11.5و %40.3و %116.8و %79.1و %89.6على التوايل.
حجم المباع حسب المنتج في واسكو

�إنخف�ض حجم املبيعات يف وا�سكو بن�سبة  %64.3يف عام 2012م من  34.4الف طن يف عام 2011م �إلى 12.3الف طن يف عام 2012م نتيجة �إنخفا�ض كمية
املخلفات الورقية املختلطة والورق امل�سرتجع املباعة ب�سبب قلة الطلب من قبل العميل الرئي�سي وهو ال�شركة وذلك ب�سبب توريد املوزعني الأوروبيني كميات �ضخمة
مما �أدّى �إلى انخفا�ض الطلب يف الأ�سواق املحلية.
من ورق الكرتون املتعرج وورق الكرتون املبطن �إلى اململكة العربية ال�سعودية ب�سبب تباط�ؤ الأعمال يف �أوروبا ّ
ارتفع حجم الكمية املباعة من قبل وا�سكو بن�سبة  %247.7يف عام 2013م من  12.3الف طن يف عام 2012م �إلى  42.7الف طن يف عام 2013م نتيجة ارتفاع
الطلب على املخلفات الورقية املختلطة و البال�ستيك واملعادن.
كما ارتفعت الكمية املباعة يف وا�سكو بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  ،%11.4من  34.4الف طن يف عام 2011م �إلى  42.7الف طن يف عام 2013م .ويعود ال�سبب
الرئي�سي يف ذلك �إلى زيادة كميات ورق املختلط وورق ال�سوبر املختلط وورق اجلرائد املباعة بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %32.5 ،%22.7و %33.3على التوايل،
نتيجة ارتفاع الطلب يف ال�سوق على هذه املنتجات بني عامي 2011م و2013م .بالإ�ضافة �إلى بدء �شركة وا�سكو بتجميع املخلفات البال�ستيكية و الزجاجية واملعدنية
يف عام 2012م.
ارتفعت الكمية املباعة يف وا�سكو لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م بن�سبة  %25.0من  33.2الف طن يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
2013م �إلى  41.5الف طن يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م .و يعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى ارتفاع الكمية املباعة من الورق امل�سرتجع
والبال�ستيك واملعادن و بي بي �سي (الورق ذو اخللفية الرمادية) وورق الكرافت وورق اجلرائد بن�سبة  %437.8و %45.4و %1550.5و %691.5على التوايل.
ّ
يلخ�ص اجلدول التايل معدّل �سعر البيع للطن لل�شركة ح�سب املنتج لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ولفرتتي الت�سعة �أ�شهر
املنتهيتني يف � 30سبتمرب 2013م و2014م.
جدول :80متو�سط �سعر البيع لكل طن ح�سب املنتج
ريال �سعودي

2011م

2012م

ن�سبة
التغيري %

2013م

ن�سبة
التغيري %

ن�سبة النمو
ال�سنوي
املركب

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب

ن�سبة التغيري
%

2013م

2014م

ورق الكرتون املتعرج

1.898

1.742

()%8.2

1.931

%10.8

%12.1

1.932

1.954

%1.1

ورق الكرتون املبطن

1.996

1.835

()%8.1

1.985

%8.1

%5.8

1.961

2.048

%4.4

ورق الأنابيب الكرتونية

1.921

1.787

()%6.9

1.898

%6.2

()%39.1

1.869

1.940

%3.8

ورق الكرتون للألواح
اجلب�سية

2.819

1.550

()%45.0

2.226

%43.6

%36.2

2.238

2.297

%2.7

ورق كرتون مبطن ذو طبقة
بي�ضاء

2.397

674

()%71.9

1.990

%195.3

()%73.2

-

-
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-

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب

ن�سبة النمو
ال�سنوي
املركب

2013م

2014م

-

2.064

2.121

%2.8

ورق الكرافت

2.015

2.053

%1.9

2.131

%3.8

%21.3

2.191

1.846

()%15.8

ورق ا�س �سي اف

2.156

1.926

()%10.7

1.994

%3.5

%18.6

1.970

2.176

%10.5

املبيعات التجارية الأخرى

2.376

2.264

()%4.7

2.239

()%1.1

()%81.4

2.175

2.063

()%5.2

الورق امل�سرتجع

812

609

()%25.0

700

%14.9

()%7.2

703

706

%0.5

ورق خمتلط

850

705

()%17

738

%4.7

()%6.8

5

102

%1816

ورقة ال�سوبر خمتلطة

1.254

900

()%28.3

911

%1.2

%14.8

1.894

1.860

()%1.8

بي بي �سي و ورق الكرافت

829

570

()%31.3

634

%11.2

%12.5

39.963

2.352

()%94.1

ورق اجلرائد

925

612

()%33.8

735

%20

749

647

()%13.6

2

%36.3

%100

-

-

-

�آخرى

2.036

855

()%58

1.318

%54.2

()%19.5

-

-

-

متو�سط �سعر البيع للطن
املبيعات/الكمية املباعة

1.856

1.765

()%4.90

1.869

%5.89

%0.35

1.857

1.888

ريال �سعودي

2011م

2012م

ن�سبة
التغيري %

2013م

ن�سبة
التغيري %

ورق عايل الت�شرب ل�صناعة
الفورمايكا

-

-

-

-

-

البال�ستيك واملعادن

-

2

%100

()%10.9

ن�سبة التغيري
%

%1.67

امل�صدر :الإدارة

وخا�صة يف ال�سوق املحلي ،نتيجة لقيام
انخف�ض متو�سط �سعر البيع للطن جلميع املنتجات با�ستثناء ورق الكرافت يف عام 2012م ب�سبب هبوط يف �أ�سعار ال�سوق ّ
مما �أدّى �إلى
م ّوردون �أوروبييون بت�صدير كميات �ضخمة من ورق الكرتون املتعرج وورق الكرتون املبطن للمملكة العربية ال�سعودية ب�سبب تباط�ؤ الأعمال يف �أوروبا ّ
زيادة العر�ض يف ال�سوق املحلي والذي نتج عنه هبوط يف �أ�سعار البيع املحلية.
ارتفع متو�سط �سعر البيع للطن بن�سبة  %5.9يف عام 2013م من  1.765ريال �سعودي للطن يف عام 2012م �إلى  1.869ريال �سعودي للطن يف عام 2013م و يعود
ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى ارتفاع متو�سط �سعر البيع للطن لورق الكرتون املتعرج و ورق الكرتون للألواح اجلب�سية وورق الكرتون املبطن ذو الطبقة البي�ضاء
بن�سبة  %10.8و %43.6و %195.3على التوايل.
�شهد متو�سط �سعر البيع للطن ارتفاعا بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %0.3يف عام 2013م من  1.856ريال �سعودي للطن يف عام 2011م �إلى  1.869ريال �سعودي
يف عام 2013م نتيجة ارتفاع متو�سط �سعر البيع للطن لكل من ورق الكرتون املتعرج وورق الكرتون االلواح اجلب�سية وورق الكرافت بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ
 %12.1و %36.2و %21.3على التوايل.
ارتفع متو�سط ا�سعار البيع للطن بن�سبة  %1.6من  1.857ريال �سعودي للطن من فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2013م �إلى  1.888ريال
�سعودي للطن يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م .و هذا االرتفاع هو نتيجة ارتفاع يف الطلب بال�سوق املحلي.
تتم مراقبة �أ�سعار ال�سوق على �أ�سا�س ربع �سنوي ،عن طريق فريق مكون من ثالث موظفني ذوي منا�صب عليا من ق�سم املالية وق�سم املبيعات وق�سم الت�سويق
باال�ضافة �إلى مراجعة اجتاه ال�سوق يف حالة وجود �أحداث قد ت�ؤدي �إلى تغريات يف �أ�سعار ال�سوق .ويتم ا�ستخدام م�ؤ�شرات  FOEXملعرفة حتركات �أ�سعار البيع
ملنتجات ال�شركة ،وعلى الرغم من ذلك قد تختلف الأ�سعار ب�شكل ملحوظ بني البلدان اعتماد َا على الفجوة على الطلب والعر�ض يف الورق امل�سرتجع ،بالإ�ضافة �إلى
العوامل الرقابية والتنظيمية مثل القيود املفرو�ضة على اال�سترياد والت�صدير.
تكلفة المبيعات

ّ
يلخ�ص اجلدول الآتي تكلفة منتجات ال�شركة املباعة امل�صنفة ح�سب التكاليف املتغيرّ ة والتكاليف الثابتة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب من 2011م
و2012م و2013م ولفرتتي الت�سعة �أ�شهر املنتهيتني يف � 30سبتمرب 2013م و2014م.
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جدول  :81حتليل تكلفة املبيعات
�ألف ريال �سعودي

2011م

2012م

ن�سبة
التغيري %

2013م

ن�سبة
التغيري %

ن�سبة النمو
ال�سنوي
املركب

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب
2013م

2014م

ن�سبة التغيري
%

التكاليف املتغرية
الورق امل�سرتجع

245.311

243.536

()%0.7

295.145

%21.2

%9.7

223.527

249.410

%11.6

الن�شا

34.700

35.209

%1.5

36.521

%3.7

%2.6

27.604

22.906

()%17.0

املواد الكيميائية

14.583

17.265

%18.4

22.172

%28.4

%23.3

16.622

13.937

()%16.2

ماء

3.690

6.350

%72.1

7.010

%10.4

%37.8

4.445

8.272

%86.1

الطاقة (الكهرباء
والوقود)

21.620

18.982

()%12.2

16.078

()%15.3

()%13.8

12.523

15.201

%21.4

التعبئة والتغليف

6.239

6.650

%6.6

7.225

%8.6

%7.6

5.340

5.762

%7.9

�صيانة  -اللباد
و�أ�سالك

7.963

10.466

%31.4

12.317

%17.7

%24.4

6.234

8.908

%42.9

�صيانة  -قطع الغيار

22.510

27.686

%23.0

26.498

()%4.3

%8.5

20.322

19.940

()%1.9

جمموع التكاليف
املتغرية

356.616

366.144

%2.7

422.966

%15.5

%8.9

316.617

344.336

%8.8

التكاليف الثابتة
رواتب الإنتاج

30.548

33.618

%10.0

36.131

%7.5

%8.8

27.636

28.632

%3.6

نفقات الإنتاج

9.322

8.431

()%9.6

8.720

%3.4

()%3.3

5.612

5.398

()%3.8

ت�أمني

2.964

3.073

%3.7

2.502

()%18.6

()%8.1

1.912

2.122

%11.0

تكلفة ال�شراء لل�سلع
التجارية االنتهاء

1.708

172

50

()%70.9

()%82.9

66

209

%216.7

جمموع تكاليف ثابتة

44.542

45.294

%1.7

47.403

%4.7

%3.2

35.226

36.361

%3.2

التكلفة الإجمالية
للمبيعات با�ستثناء
�شركة االجنازات
املتخ�ص�صة املحدودة
و�شركة �إم�.أو�.إل فايرب
ليمتد

401.158

411.438

%2.6

470.369

%14.3

%8.3

351.843

380.697

%8.2

�شركة االجنازات
املتخ�ص�صة املحدودة

181

-

()%100

-

()%100

-

-

�شركة �إم�.أو�.أل فايرب
ليمتد

20.519

31.663

%54.3

12.243

()%61.3

()%22.8

12.243

-

()%100

التكلفة الإجمالية
املوحدة من املبيعات

421.858

443.101

%5.0

482.612

%8.9

%7.0

364.086

380.697

%4.6

امل�صدر:الإدارة

106

()%89.9

-

-

�إرتفعت تكلفة املبيعات من  421.9مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  443.1مليون ريال �سعودي يف عام 2012م وذلك نتيجة الرتفاع تكلفة اال�سالك واللباد
مببلغ  2.5مليون ريال �سعودي وارتفاع قطع الغيار املتعلقة بال�صيانة بقيمة  5.1مليون ريال �سعودي ويعود ال�سبب يف ذلك ان ال�شركة انتهت من ان�شاء اخلط
الثالث يف نهاية عام 2010م ومبوجب عقد توريد الآالت يتم توفري قطع الغيار واال�سالك واللباد كجزء من عملية توريد الآالت ملدة �سنة ومت ا�ستخدام هذه القطع
خالل عام 2011م ،بالإ�ضافة �إلى ارتفاع تكلفة الب�ضاعة املباعة لإم� .أو� .إل فايرب ليمتد بقيمة  11.1مليون ريال لزيادة العمليات التجارية من  24.3مليون ريال
فى 2011م الى  35.6مليون ريال فى 2012م .ويف عام 2013م� ،إرتفعت تكلفة املنتجات املباعة بن�سبة  %8.9لتبلغ  482.6مليون ريال �سعودي وذلك نتيجة لإرتفاع
التكاليف املتعلقة بالورق امل�سرتجع بن�سبة .%21.2
وقد كان العامل املحرك الرئي�سي الرتفاع تكاليف املنتجات املباعة خالل الفرتة ذاتها (2011م �إلى 2013م) ارتفاع التكاليف املتغيرّ ة حيث ارتفعت التكاليف
املتغرية بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  % 8.9مقارنة مع  %3.2للتكاليف الثابتة .حيث زادت تكلفة الورق امل�سرتجع بن�سبة منو �سنوى مركب  % 9.7وذلك نتيجة
لزيادة املبيعات كما زادت تكاليف املواد الكيميائية خالل الفرتة نف�سها بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %23.3نتيجة النتاج منتجات جديدة ذات درجة �أعلى مثل ورق
الكرتون للألواح اجلب�سية وورق الكرافت والتي تتطلب ا�ستخدام مواد كيميائية ذات جودة �أعلى وقيمة �أغلى .كما زادت تكاليف املياه خالل الفرتة بن�سبة منو �سنوى
مركب  %37.8ب�سبب زيادة اال�ستهالك للمياه بالإ�ضافة �إلى الزام ال�شركة من قبل �شركة املياه الوطنية مبعاجلة املياة قبل ت�صريفها �إلى املحطة.
كذلك ارتفع ك ًال من م�صاريف اال�سالك واللباد وم�صاريف ال�صيانة وقطع الغيار وذلك ب�سبب ارتفاع الكمية املنتجة� .أ ّما بالن�سبة لتكاليف الطاقة ،فقد �إنخف�ضت
من  21.6مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى 16.1مليون ريال �سعودي يف عام 2013م وذلك نتيجة التح�سينات يف ف ّعالية الإنتاج التي �أدّت �إلى �إنخفا�ض يف
الطاقة امل�ستهلكة للطن املنتج.
ويف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م� ،إرتفعت التكلفة الإجمالية للمنتجات املباعة من 364.1مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2013م �إلى  380.7مليون ريال �سعودي نتيجة �إرتفاع تكلفة الورق امل�سرتجع بن�سبة  %11.6من  223.5مليون ريال �سعودي يف
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2013م �إلى  249.4مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م .ويعود
ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى زيادة حجم الإنتاج خالل هذه الفرتة .ارتفعت التكاليف الثابتة يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م بـ
 1.1مليون ريال �سعودي نتيجة رفع م�صروفات الإنتاج التي ت�شمل تكلفة ر�سوم جتديد رخ�ص عمل املوظفني التي �إرتفعت من  100ريال �سعودي �إلى  2.400ريال
�سعودي للموظف.
ّ
يلخ�ص اجلدول التايل متو�سط تكلفة املنتجات املباعة للطن اخلا�صة بال�شركة ح�سب املكونات لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ولفرتتي الت�سعة �أ�شهر املنتهيتني يف � 30سبتمرب 2013م و2014م.
جدول :82حتليل تكلفة املبيعات للطن
ريال �سعودي

2011م

2012م

ن�سبة
التغيري %

2013م

ن�سبة التغيري %

ن�سبة النمو
ال�سنوي املركب

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب
2013م

ن�سبة التغيري %

2014م

التكاليف املتغرية
الورق امل�سرتجع

727

696

()%4.3

739

%6.2

%0.9

744

757

%1.7

الن�شا

103

101

()%2.2

91

()%9.1

()%5.7

92

70

()%24.4

املواد الكيميائية

43

49

%14.2

56

%12.6

%13.4

55

42

()%23.6

ماء

11

18

%65.9

18

()%3.2

%26.7

15

25

%69.6

الطاقة (الكهرباء والوقود)

64

54

()%15.3

40

()%25.7

()%20.7

42

46

%10.6

التعبئة والتغليف

18

19

%2.8

18

()%4.7

()%1.1

18

17

()%1.6

�صيانة  -اللباد و�أ�سالك

24

30

%26.7

31

%3.2

%14.3

21

27

%30.3

�صيانة  -قطع الغيار

67

79

%18.6

66

()%16.1

()%0.2

68

61

()%10.6

جمموع التكاليف املتغرية

1.057

)%1.0( 1.046

%1.3

%0.1

1.054

1.045

()%0.9

1.059

التكاليف الثابتة
رواتب الإنتاج

91

96

%6.1

90

()%5.8

()%0.5

92

87

()%5.6
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2011م

2012م

ريال �سعودي

نفقات الإنتاج

28

24

ت�أمني

9

9

ن�سبة
التغيري %

2013م

ن�سبة التغيري %

ن�سبة النمو
ال�سنوي املركب

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب

ن�سبة التغيري %

2013م

2014م

22

()%9.3

()%11.1

19

16

()%12.3

6

()%28.6

()%15.5

6

6

%1.2

تكلفة ال�شراء لل�سلع التجارية

5

0

()%90.3

0

()%74.5

()%84.3

0

1

%188.6

جمموع التكاليف الثابتة

132

129

()%1.9

119

()%8.2

()%5.2

117

110

()%5.9

التكلفة الإجمالية للمبيعات
با�ستثناء �شركة االجنازات
املتخ�ص�صة املحدودة و�شركة �إم�.أو.
�أل فايرب ليمتد

1.188

)%1.1( 1.175

%0.2

()%0.4

1.171

1.155

()%1.4

()%12.8
-

1.178

امل�صدر  :الإدارة

انخف�ض اجمايل تكلفة املبيعات للطن( ،با�ستثناء مبيعات �شركة الإجنازات املتخ�ص�صة املحدودة و �شركة �إم� .أو�.إل فايرب ليميتد) بن�سبة  %1.1يف عام 2012م
من  1.188ريال �سعودي للطن يف عام 2011م �إلى  1.175ريال للطن يف عام 2012م .ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى �إنخفا�ض التكاليف املتغرية من 1.057
ريال �سعودي للطن يف عام 2011م �إلى  1.046ريال �سعودي للطن يف عام 2012م نتيجة �إنخفا�ض تكلفة الورق امل�سرتجع والن�شا بن�سب  %4.3و %2.2على التوايل.
وقد �شهدت تكلفة الورق امل�سرتجع تراجعا بن�سبة  %4.3ب�سبب قيام موردون �أوروبيون بت�صدير كميات �ضخمة من الورق امل�سرتجع للمملكة العربية ال�سعودية مما
�أدى �إلى انخفا�ص يف �أ�سعار الورق امل�سرتجع يف ال�سوق املحلي� .أما تكلفة الن�شا ف�إن �إنخفا�ضها بن�سبة  %2.2يعود �إلى هبوط �أ�سعار الن�شا يف الأ�سواق العاملية.
ارتفع اجمايل تكلفة املبيعات للطن( ،با�ستثناء مبيعات الإجنازات املتخ�ص�صة املحدودة و�شركة �إم� .أو�.إل فايرب ليميتد) بن�سبة  %0.2يف عام 2013م من 1.175
ريال �سعودي للطن يف عام 2012م �إلى  1.178ريال �سعودي للطن يف عام 2013م .ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى ارتفاع التكلفة املتغرية بن�سبة  %1.3خالل
الفرتة ذاتها ،نتيجة ارتفاع تكلفة الورق امل�سرتجع واملواد الكيمائية للطن بن�سب  %6.2و %12.6على التوايل بني عامي 2012م و 2013م .و يعود ارتفاع تكلفة املواد
الكيمائية للطن لإحتياجات ال�شركة ملواد كيمائية تتمتع بجودة عالية والتي غالبا ما تكون �أغلى �سع ًرا وذلك نتيجة لإنتاج ال�شركة منتجات تتمتع بدرجة عالية من
اجلودة مثل ورق الكرتون للألواح اجلب�سية وورق الكرافت.
انخف�ض �إجمايل تكلفة املبيعات للطن( ،با�ستثناء مبيعات �شركة االجنازات املتخ�ص�صة املحدودة و�شركة �إم�.أو�.إل فايرب ليمتد) ،من  1.188ريال �سعودي يف عام
2011م �إلى  1.178ريال �سعودي يف عام 2013م ب�سبب �إنخفا�ض التكاليف الثابتة للطن من  132ريال �سعودي للطن يف عام 2011م �إلى  119ريال �سعودي للطن يف
عام 2013م� .أ ّما التكاليف املتغيرّ ة للطن فقد بقيت م�ستقرة ن�سبي ًا مدفوعه بهبوط تكلفة الطاقة للطن حيث �إنخف�ضت من  64ريال �سعودي للطن يف عام 2011م
�إلى  40ريال �سعودي للطن يف عام 2013م كما قابل هذا الإنخفا�ض �إرتفاع يف تكلفة الورق امل�سرتجع للطن بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ .%0.9
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م� ،إنخف�ض �إجمايل تكلفة املبيعات للطن( ،با�ستثناء مبيعات �شركة االجنازات املتخ�ص�صة املحدودة
و�شركة �إم�.أو�.إل فايرب ليمتد) ،من  1.171ريال �سعودي للطن يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2013م �إلى  1.155ريال �سعودي للطن ب�سبب
�إنخفا�ض تكلفة مادة الن�شا من  92ريال �سعودي للطن �إلى  70ريال �سعودي للطن .بالإ�ضافة �إلى الإنخفا�ض يف ا�ستهالك مادة الن�شا من قبل ال�شركة نتيجة تطوير
العمليات الت�شغيلية ،كما �شهدت �أ�سعار املواد الكيميائية �إنخفا�ض ب�شكل عام يف الأ�سواق العاملية خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م.
التكاليف المتغيرة
الورق المسترجع

انخف�ضت تكلفة الورق امل�سرتجع للطن بن�سبة  %4.3يف عام 2012م من  727ريال �سعودي للطن يف عام 2011م �إلى  696ريال �سعودي للطن يف عام 2012م .ب�سبب
قيام موردون �أوروبيون بت�صدير كميات �ضخمة من الورق امل�سرتجع للمملكة العربية ال�سعودية مما �أدى �إلى انخفا�ض �أ�سعار الورق امل�سرتجع يف ال�سوق املحلي.
ارتفعت تكلفة الورق امل�سرتجع للطن بن�سبة  ٪6.2يف عام 2013م من  696ريال �سعودي للطن يف عام 2012م �إلى  739ريال �سعودي للطن يف عام 2013م نتيجة
�إرتفاع الطلب ن�سبيا يف ال�سوق املحلي يف عام 2013م والذي نتج عنه ارتفاع يف �أ�سعار الورق امل�سرتجع.
فقد كان ارتفاع تكلفة الورق امل�سرتجع بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  ٪0.9من  727ريال �سعودي للطن يف عام 2011م �إلى  739ريال �سعودي لطن يف عام 2013م
نتيجة لزيادة الإنتاج بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %8.1نتيجة لزيادة الطلب على منتجات ال�شركة خالل الفرتة ذاتها.
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ارتفعت تكلفة الورق امل�سرتجع للطن بن�سبة  %1.7خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية � 30سبتمرب 2014م من  744ريال �سعودي للطن يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  757ريال �سعودي للطن يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة زيادة الطلب على منتجات ال�شركة مما �أدى �إلى
زيادة االنتاج خالل الفرتة ذاتها.
النشا

انخف�ضت تكلفة الن�شا بن�سبة  ٪2.2يف عام 2012م ،من  103ريال �سعودي للطن يف عام 2011م �إلى  101ريال �سعودي للطن يف عام 2012م .وذلك لرت�شيد
اال�ستهالك ب�شكل ا�سا�سي باال�ضافة الى ا�ستخدام بع�ض انواع الن�شا ذات ا�سعار منخف�ضة ( مثل ن�شا البطاط�س ،ن�شا الذره ،ون�شا الأرز) ،كما تقوم ال�شركة
بالتطوير امل�ستمر لتقليل ا�ستهالك الن�شا يف عمليات الت�صنيع.
انخف�ضت تكلفة الن�شا بن�سبة  ٪9.1يف عام 2013م من  101ريال �سعودي للطن يف عام 2012م �إلى  91ريال �سعودي للطن يف عام 2013م نتيجة لعمليات التطوير
امل�ستمر للن�شا لتقليل ا�ستهالكه يف عمليات الت�صنيع.
كما انخف�ضت تكلفة الن�شا بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %5.7من  103ريال �سعودي للطن يف 2011م �إلى  91ريال �سعودي للطن يف عام 2013م .ويعود ال�سبب
الرئي�سي يف ذلك �إلى تر�شيد اال�ستهالك باال�ضافه الى ا�ستخدام بع�ض انواع الن�شا ذات ا�سعار منخف�ضة خالل الفرتة ذاتها.
كما انخف�ضت تكلفة الن�شا بن�سبة  %24.4خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م من  92ريال �سعودي للطن يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2013م �إلى  70ريال �سعودي للطن يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م .ويعود ال�سبب الرئي�سي نتيجة ال�ستخدام االنزميات بد ًال من
ا�ستخدام االك�سدة مما ادى الى تقليل ا�ستهالك الن�شا يف عمليات الت�صنيع.
المواد الكيميائية

ارتفعت تكلفة املواد الكيميائية بن�سبة  %14.2يف عام 2012م من  43ريال �سعودي للطن يف عام 2011م �إلى  49ريال �سعودي للطن يف عام 2012م ،ويعود ال�سبب
الى ارتفاع تكلفة ا�سترياد املواد الكيميائية نتيجة الرتفاع �سعر �صرف عملة اليورو مقابل الريال ال�سعودي مبتو�سط ارتفاع بلغ .%10
ارتفعت تكلفة مبيعات املواد الكيميائية بن�سبة  %12.6يف عام 2013م من  49ريال �سعودي للطن يف عام 2012م �إلى  56ريال �سعودي للطن يف عام 2013م ،وذلك
النتاج ال�شركة ملنتجات تتطلب ا�ستخدام مواد مرتفعة التكلفة من املواد الكيميائية مثل انتاج ورق الكرتون للألواح اجلب�سية وورق الكرافت بالإ�ضافة �إلى زيادة
الإنتاج خالل الفرتة ذاتها.
ارتفعت تكلفة مبيعات املواد الكيميائية بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %13.4بني عام 2011م وعام 2013م .ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى انتاج ال�شركة
ملنتجات تتطلب ا�ستخدام مواد مرتفعة الكلفة من املواد الكيميائية مثل انتاج ورق الكرتون للألواح اجلب�سية و ورق الكرافت بالإ�ضافة �إلى زيادة الإنتاج خالل
الفرتة ذاتها باال�ضافة الى ارتفاع �سعر �صرف اليورو مقابل الريال ال�سعودي.
�أما يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م فقد انخف�ضت تكلفة املواد الكيميائية بن�سبة  %23.6من  55ريال �سعودي للطن يف فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م الى  42ريال �سعودي للطن يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م ،نتيجة تر�شيد ا�ستهالك املواد الكيميائية
وانخفا�ض �سعر �صرف اليورو مقابل الريال ال�سعودي.
الماء

ارتفعت تكلفة املاء للطن بن�سبة  %65.9يف عام 2012م من  11ريال �سعودي للطن يف عام 2011م الى  18ريال �سعودي للطن يف عام 2012م .ويعود ال�سبب
الرئي�سي يف ذلك الى �إلزام ال�شركة الوطنية للمياه ال�شركة مبعاجلة املياه امل�ستخدمة يف عملية الت�صنيع قبل توريدها الى حمطة ت�صريف املياه.
كما ا�ستمرت تكلفة املياه مبعدل 18ريال �سعودي للطن بني عامي 2012م و2013م.
ارتفعت تكلفة املياه للطن بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  ٪26.7من  11ريال �سعودي للطن يف عام 2011م �إلى  18ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة اللزام ال�شركة
الوطنية للمياه ال�شركة مبعاجلة املياه امل�ستخدمة يف عملية الت�صنيع قبل توريدها الى حمطة ت�صريف املياه.
ارتفعت تكلفة املياه للطن بن�سبة  ٪69.6من  15ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  25ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة زيادة تكلفة معاجلة املياه التي يتم ت�صريفها للمحطة ال�صرف ال�صحي جراء ابرام ال�شركة التفاقية جديدة مع �شركة
املياه الوطنية ملدة  20عام مبعدل توريد املياه بلغ  3.6ريال �سعودي للمرت املكعب.
الطاقة (الكهرباء والوقود)

انخف�ضت تكلفة الطاقة للطن بن�سبة  %15.3يف عام 2012م من  64ريال �سعودي للطن يف عام 2011م الى  54ريال �سعودي للطن يف عام 2012م كما ا�ستمر
االنخفا�ض خالل عام 2013م حيث انخف�ضت تكلفة الطاقة الى  40ريال �سعودي للطن .كما انخف�ضت تكلفة الطاقة للطن بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ %20.7
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من  64ريال �سعودي للطن يف عام 2011م �إلى  40ريال �سعودي للطن يف عام 2013م .ويعود ال�سبب الرئي�سي يف كل ذلك �إلى حت�سن كفاءة الإنتاج خالل الفرتات
ذاتها.
�أما يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م ارتفعت تكلفة مبيعات الطاقة بن�سبة  %10.6من  42ريال �سعودي للطن يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب 2013م الى  46ريال �سعودي للطن يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م .ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى تعطل مولد ال�شركة
الذاتي للطاقة خالل الفرتة ذاتها حيث ا�ضطرت ال�شركة ل�شراء الكهرباء من ال�شركة ال�سعودية للكهرباء بكلفة عالية.
التعبئة والتغليف

ا�ستمرت تكلفة التعبئة والتغليف م�ستقرة ن�سبي ًا خالل االعوام 2011م2012 ،م و 2013م وفرتتي الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
وتراوحت تكلفتها بني  17ريال �سعودي للطن و 19ريال �سعودي للطن مت�أثرة ب�شكل رئي�سي يف حجم العمليات خالل الفرتات ذاتها.
صيانة – اللباد وأسالك

ارتفعت تكلفة �صيانة اللباد واال�سالك بن�سبة  %26.7يف عام 2012م من  24ريال �سعودي للطن يف عام 2011م الى  30ريال �سعودي للطن يف عام 2012م .ويعود
ال�سبب لعدم وجود هذه التكاليف يف عام 2011م هو ان ال�شركة انتهت من ان�شاء خط االنتاج الثالث يف نهاية عام 2010م ومبوجب عقد توريد الآالت يتم توفري
قطع الغيار واللباد اال�سالك ملدة �سنة ومت ا�ستخدام هذه القطع خالل عام 2011م.
وا�ستمرت تكلفة �صيانة اللباد واال�سالك باالرتفاع بن�سبة  ٪3.2يف عام 2013م �إلى  31ريال �سعودي للطن .وذلك لزيادة الطاقة الأنتاجية الفعلية بن�سبة .%4.5
ارتفعت تكلفة �صيانة اللباد واال�سالك بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  ٪14.3بني عامي 2011م و2013م ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى ا�ضطرار ال�شركة ل�شراء
قطع غيار �إ�ضافية بعد نفاذ قطع الغيار واللباد واال�سالك املقدمة من ان�شاء اخلط الثالث يف نهاية عام 2010م ومبوجب عقد توريد الآالت يتم توفري قطع الغيار
واال�سالك واللباد كجزء من عملية توريد الآالت ملدة �سنة ومت ا�ستخدام هذه القطع خالل عام 2011م.
ويف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م  ،ارتفعت تكلفة �صيانة اللباد واال�سالك بن�سبة  %30.3من  21ريال �سعودي للطن يف فرتة الت�سعة ا�شهر
املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م الى  27ريال �سعودي للطن يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة �شراء اللباد واال�سالك التي تتمتع بجودة
وتكلفة �أعلى من ال�سابق وذلك لتلبية احتياجات بع�ض املنتجات كورق الكرافت العايل اجلودة.
صيانة  -قطع الغيار

ارتفعت تكلفة �صيانة قطع الغيار بن�سبة  %18.6يف عام 2012م من  67ريال �سعودي للطن يف عام 2011م �إلى  79ريال �سعودي للطن يف عام 2012م .نظر ًا لتكبد
ال�شركة م�صروفات ر�أ�س مالية عالية لل�صيانة يف عام 2012م مدفوع ًة ب�شكل رئي�سي بزيادة االنتاج وبالتايل احتياجات ال�شركة الدائمة لقطع الغيار بالإ�ضافة
واللباد والأ�سالك ،يف منت�صف عام 2011م بتوقيع اتفاقية مع �شركة ميت�سو (�شركة فنلندية) ملدة ثالث �سنوات بتكلفة  2.1مليون دوالر لتطوير ق�سم ال�صيانة
التابع لل�شركة وال�سيطرة على ت�صاعد م�صروفات ال�صيانة ،مما �أدى �إلى انخفا�ض تكلفة �صيانة قطاع الغيار بن�سبة  ٪16.1من  79ريال �سعودي للطن يف عام
2012م �إلى  66ريال �سعودي للطن يف عام 2013م ويالحظ هذا التح�سن بحيث قد انخف�ضت تكلفة �صيانة قطع الغيار بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  ٪0.2بني
عامي 2011م و2013م.
كما انخف�ضت تكلفة �صيانة قطع الغيار بن�سبة  %10.6خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م من  68ريال �سعودي للطن يف فرتة الت�سعة ا�شهر
املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م الى  61ريال �سعودي للطن يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة لتح�سن كفاءة الت�شغيل مما �أدى الى زيادة
ن�سبة الإنتاج الفعلي من � ٪84.3إلى  ٪92.8خالل الفرتة ذاتها.
التكاليف الثابتة
رواتب االنتاج

ارتفعت تكلفة رواتب االنتاج بن�سبة  %6.1يف عام 2012م من  91ريال �سعودي للطن يف عام 2011م الى  96ريال �سعودي للطن يف عام 2012م نتيجة ارتفاع تكلفة
العمالة اخلارجية املتعاقد معها عرب مكاتب تزويد العمالة بعقود بقيمة  1.1مليون مبعدل  3.14ريال للطن باال�ضافة زيادة بند بدل االجازة واحلوافز من 0.5
مليون ريال �سعودي يف عام 2011م الى  1.5مليون ريال �سعودي يف عام 2012م مبعدل  2.85ريال للطن نتيجة لزيادة الإنتاج بن�سبة  ٪11.7خالل الفرتة ذاتها.
انخف�ضت تكلفة رواتب االنتاج بن�سبة  %5.8يف عام 2013م من  96ريال �سعودي للطن يف عام 2012م الى  90ريال �سعودي للطن يف عام 2013م نتيجة لتح�سن
كفاءة الإنتاج وزيادة االنتاجية.
كما انخف�ضت تكلفة رواتب االنتاج بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  ٪0.5بني عامي 2011م و2013م ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى حت�سن كفاءة الإنتاج خالل
الفرتة ذاتها حيث زاد االنتاج مبعدل منو �سنوي مركب بلغ .%8.8
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كما انخف�ضت تكلفة رواتب االنتاج بن�سبة  %5.6خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م من  92ريال �سعودي للطن يف � 30سبتمرب 2013م الى 87
ريال �سعودي للطن .نتيجة �إلى حت�سن كفاءة الإنتاج خالل الفرتة ذاتها باال�ضافة الى ارتفاع كمية االنتاج مبعدل .%9.7
نفقات االنتاج

نفقات االنتاج هي امل�صاريف التي ترتبط بالعاملني بق�سم االنتاج من غري الرواتب مثل م�صروفات الت�أمني الطبي ورحالت العمل وامل�صروفات احلكومية (مثل
ا�صدار وجتديد االقامات) ،انخف�ضت تكلفة نفقات االنتاج بن�سبة  %12.8يف عام 2012م من  28ريال �سعودي للطن يف عام 2011م الى  24ريال �سعودي للطن
يف عام 2012م.
كما ا�ستمرت تكلفة نفقات االنتاج باالنخفا�ض بن�سبة  ٪9.3لت�صبح  22ريال �سعودي للطن يف عام 2013م� .أما متو�سط منو ال�سنوي املركب فقد بلغ انخفا�ضه
 ٪11.1بني عامي 2011م و2013م .ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى حت�سن كفاءة الإنتاج خالل الفرتات ذاتها.
وجراء ال�سبب ذاته ،انخف�ضت تكلفة نفقات االنتاج بن�سبة  %12.3من  19ريال �سعودي للطن يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م الى  16ريال
�سعودي للطن يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب2014م .ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى حت�سن كفاءة الإنتاج خالل الفرتات ذاتها.
تأمين

ا�ستمرت تكلفة الت�أمني على الآالت ثابتة على  9ريال �سعودي للطن خالل عامي 2011م و 2012م .ومن ثم انخف�ضت بن�سبة  %28.6يف عام 2013م �إلى  6ريال
�سعودي للطن نتيجة لتح�سن كفاءة االنتاج وزيادة الكمية املنتجة خالل الفرتة ذاتها .وجراء ال�سبب ذاته انخف�ضت تكلفة الت�أمني بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ
 %15.5من  9ريال �سعودي للطن يف عام 2011م �إلى  6ريال �سعودي للطن يف عام 2013م.
ا�ستمرت تكلفة الت�أمني ثابتة على  6ريال �سعودي للطن خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهيه يف � ٣٠سبتمرب  2013و� 30سبتمرب 2014م.
تكلفة الشراء للسلع التجارية

انخف�ضت تكلفة �شراء ال�سلع التجارية من  5.1ريال �سعودي للطن يف عام 2011م الى  0.5ريال �سعودي و  0.13ريال �سعودي للطن يف كل من الأعوام 2012م و
2013م على التوايل .حيث ان ال�شركة ا�شرتت كمية من املنتجات التى ال تنتجها مثل الكرافت وورق الكرتون املتعرج ذو الطبقة البي�ضاء وذلك الحتياج العمالء
اليها فتم توفريها خا�صة مع وجود فر�صة ل�شراءها ب�سعر مميز اما فى االعوام 2012م وما بعدها فريجع ال�سبب لعدم �شرائها هو قيام ال�شركة باتناج هذه
املنتجات.
�أما يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م ،ارتفعت تكاليف �شراء ال�سلع التجارية بن�سبة  %188.6من  0.2ريال �سعودي للطن يف � 30سبتمرب 2013م
الى  0.63ريال �سعودي للطن يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة لزيادة الطلب على ال�سلع التجارية يف ال�سوق املحلي.
مصاريف بيع وتوزيع

ّ
يلخ�ص اجلدول التايل م�صروفات ال�شركة اخلا�صة بالبيع والتوزيع لل�سنوات املالية املنتهية يف دي�سمرب من كل من الأعوام 2011م و2012م و2013م ولفرتات
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من كل من الأعوام 2013م و2014م (مت�ضمنة اال�ستهالك).
جدول  :83م�صاريف بيع وتوزيع
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب

ن�سبة النمو
ال�سنوي
املركب

2013م

2014م

رواتب و
ملحقاتها

3.388

2.851

()%15.9

3.322

%16.5

()%1.0

2.507

2.922

%16.6

نقل وال�شحن

23.236

27.777

%19.5

28.586

%2.9

%10.9

21.689

22.710

%4.7

عموالت بيعية

2.116

3.059

%44.6

2.401

()%21.5

%6.5

2.697

2.019

()%25.1

�إ�صالح و�صيانة

1.219

1.180

()%3.2

1.085

()%8.1

()%5.7

808

871

خم�ص�ص ديون
م�شكوك يف
حت�صيلها

-

2.559

%100

324

()%87.3

2.250

2.250

�ألف ريال
�سعودي

2011م

2012م

ن�سبة التغيري
%

2013م

ن�سبة التغيري
%

-

ن�سبة التغيري
%

%7.8
-
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�ألف ريال
�سعودي

2011م

2012م

ن�سبة التغيري
%

2013م

ن�سبة التغيري
%

ن�سبة النمو
ال�سنوي
املركب

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب

ن�سبة التغيري
%

2013م

2014م

%11.9

%23.9

344

242

()%29.8

%27.5

659

662

%0.5

%9.7

30.954

31.676

%2.3

ا�ستهالكات

301

413

%37.2

462

�أخرى

643

1.142

%77.6

1.046

()%8.4

املجموع

30.903

38.981

%26.1

37.226

()%4.5

امل�صدر : :القوائم املالية املوحدّة

�إرتفعت م�صروفات ال�شركة اخلا�صة بالبيع والتوزيع من  30.9مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  38.9مليون ريال �سعودي يف عام 2012م نتيجة زيادة
م�صروف خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها مببلغ  2.6مليون ريال �سعودي حيث قامت ال�شركة ب�إن�شاء خم�ص�ص يف عام 2012م ،نظرا لتوقع �إدارة ال�شركة
بعدم قدرة بع�ض العمالء على �سداد امل�ستحقات بعد �شرائهم ملنتجات ال�شركة نتيجة لإنخفا�ض ا�سعار البيع املحلية والعاملية  ،حيث �أنه قد ينتج فروقات يف �أ�سعار
البيع وبالتايل تت�أثر قدرة عمالء ال�شركة على بيع املنتجات امل�شرتاة ب�إ�سعار مربحة وبالتايل قدرتهم على �سداد امل�ستحقات املرتتبة عليهم ل�صالح ال�شركة.
و�إرتفاع تكاليف النقل وال�شحن من  23.2مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  27.8مليون ريال �سعودي يف عام 2012م .ويرتبط �إرتفاع هذه امل�صروفات
بزيادة مبيعات ال�شركة وخا�صة للعمالء اخلارجيني( .ومن اجلدير بالذكر ب�أن ال�شركة ال تتحمل تكاليف النقل .يتم حتميل تكاليف النقل للعمالء و�إدراجها �ضمن
الإيرادات ولكن تظهر هذه التكاليف �أي�ض ًا حتت بند م�صاريف البيع والتوزيع يف قائمة الدخل لأغرا�ض العر�ض ،وبالتايل ال يكون لها �أي ت�أثري).
�إنخف�ضت م�صروفات البيع والتوزيع بن�سبة  %4.5يف عام 2013م من  38.5مليون ريال �سعودي يف عام 2012م الى  37.2مليون ريال �سعودي يف عام 2013م،
ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى �إنخفا�ض يف م�صروف خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها من  2.6مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  324الف ريال
�سعودي يف عام 2013م نتيجة �شطب الديون امل�شكوك يف حت�صيلها وخا�صة العائدة �إلى ال�شركة الوطنية ملواد التعبئة املحدودة والبالغة  1.9مليون ريال �سعودي
بالإ�ضافة �إلى �شطب ديون معدومة لـ ( 7عمالء) مبلبغ  375الف ريال �سعودي.
كما ارتفعت م�صروفات ال�شركة اخلا�صة بالبيع والتوزيع بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %9.7يف عام 2013م ،من  30.9مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى
 37.2مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة ارتفاع م�صاريف النقل وال�شحن بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %10.9خالل الفرتة ذاتها .ويعود ال�سبب الرئي�سي
يف ذلك �إلى زيادة مبيعات ال�شركة بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %8.1بني عامي 2011م و 2013م وخا�صة مبيعات الت�صدير بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ %17.9
خالل الفرتة ذاتها ،والتي تتطلب م�صاريف نقل و�شحن عالية ) ومن اجلدير بالذكر ب�أن ال�شركة ال تتحمل تكاليف النقل .يتم حتميل تكاليف النقل للعمالء
و�إدراجها �ضمن الإيرادات ولكن تظهر هذه التكاليف �أي�ض ًا حتت بند م�صاريف البيع والتوزيع يف قائمة الدخل لأغرا�ض العر�ض ،وبالتايل ال يكون لها �أي ت�أثري).
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م ،زادت م�صروفات البيع والتوزيع بقيمة � 722ألف ريال �سعودي باملقارنة مع فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2013م وذلك ب�سبب زيادة الرواتب وملحقاتها بن�سبة  %16.6من  2.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 30
�سبتمرب من عام 2013م �إلى  2.9مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م ،نتيجة ارتفاع الرواتب ومكاف�آت املوظفني،
بالإ�ضافة الى ارتفاع مكاف�أة املدير التنفيذي لل�شركة.
رواتب وملحقاتها

انخف�ضت م�صاريف الرواتب وملحقاتها بن�سبة  %15.9من  3.4مليون ريال �سعودي يف عام 2011م الى  2.9مليون ريال �سعودي يف عام 2012م نتيجة انخفا�ض
املكاف�آت املدفوعة للمدراء واع�ضاء جمل�س االدارة ب�سبب االنخفا�ض يف �صايف الربح لعام 2012م.
وقد ارتفعت م�صاريف الرواتب وملحقاتها بن�سبة  %16.5من  2.9مليون ريال �سعودي يف عام 2012م الى  3.3مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة ارتفاع
الرواتب ومكاف�آت املوظفني ،بالإ�ضافة الى ارتفاع مكاف�أة املدير التنفيذي لل�شركة.
ا�ستمرت م�صاريف الرواتب وملحقاتها م�ستقرة ن�سبي ًا بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %1من  3.4مليون ريال �سعودي يف عام 2011م الى  3.3مليون ريال �سعودي
يف عام 2013م.
ارتفعت م�صاريف الرواتب وملحقاتها بن�سبة  %16.6من  2.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب يف عام 2013م الى  2.9مليون
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م نتيجة ارتفاع الرواتب ومكاف�آت املوظفني ،بالإ�ضافة الى ارتفاع مكاف�أة املدير التنفيذي
لل�شركة.
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تكاليف النقل والشحن

من اجلدير بالذكر ب�أن ال�شركة ال تتحمل تكاليف النقل .يتم حتميل تكاليف النقل للعمالء و�إدراجها �ضمن الدخل ولكن تظهر هذه التكاليف �أي�ض ًا حتت بند
م�صاريف البيع والتوزيع يف قائمة الدخل لأغرا�ض العر�ض ،وبالتايل ال يكون لها �أي ت�أثري.
تعك�س تكاليف ال�شحن تكلفة ت�سليم املنتجات للعمالء .وقد ارتفعت تكاليف النقل وال�شحن بن�سبة  %19.5من  23.2مليون ريال �سعودي يف عام 2011م الى 27.8
مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ومن ثم ارتفعت بن�سبة  %2.87يف عام 2013م لت�صبح  28.6مليون ريال �سعودي .ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك الى زيادة
املبيعات وخا�صة مبيعات ال�صادرات والتي ارتفعت بن�سبة  %29.9يف عام 2012م مقارنة بعام 2011م وبن�سبة  %7يف عام 2013م مقارنة بعام 2012م.
ارتفعت م�صاريف النقل وال�شحن بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %10.9من  23.2مليون ريال �سعودي يف عام 2011م الى  28.6مليون ريال �سعودي يف عام 2013م
نتيجة الزيادة يف املبيعات بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %8.0خالل الفرتة ذاتها.
وقد ارتفعت م�صاريف النقل وال�شحن بن�سبة  %4.7من  21.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م الى  22.7مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة زيادة الكمية املباعة و ا�سعار ال�شحن املحلي والدويل.
عموالت بيعيه

تتمثل العموالت البيعية يف عموالت تدفع الطراف ثالثة وهم مكاتب املبيعات .ارتفعت العموالت البيعيه بن�سبة  %44.6من  2.1مليون ريال �سعودي يف عام 2011م
الى  3مليون ريال �سعودي يف عام 2012م نتيجة ارتفاع مبيعات الت�صدير.
انخف�ضت العموالت البيعية بن�سبة  %21.5من  3مليون ريال �سعودي يف عام 2012م الى  2.4مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة النخفا�ض �صادرات ال�شركة
خالل الفرتة ذاتها.
ارتفعت العموالت البيعيه بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %6.5من  2.1مليون ريال �سعودي الى  2.4مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة االرتفاع الن�سبي يف
مبيعات الت�صدير خالل الفرتة ذاتها.
انخف�ضت العموالت البيعيه بن�سبة  %25.1من  2.7مليون ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م الى  2مليون ريال �سعودي خالل
فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة االنخفا�ض يف مبيعات الت�صدير بن�سبة  %13.3لوكالء البيع ل�شركة الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق.
اصالح وصيانة

انخف�ضت ن�سبي ًا تكاليف اال�صالح وال�صيانة بن�سبة  %3.2يف عام 2012م من  1.2مليون ريال �سعودي يف عام 2011م الى  1.18مليون ريال �سعودي يف عام
2012م.
انخف�ضت ن�سبي ًا تكاليف اال�صالح وال�صيانة بن�سبة  %8.1يف عام 2013م من  1.18مليون ريال �سعودي يف عام 2012م الى  1.08مليون ريال �سعودي يف عام
2013م.
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

تخ�ص�ص ال�شركة مبلغ ال يق ّل عن  250.000ريال �سعودي �شهري ًا (�أي  3.000.000ريال �سعودي �سنوي ًا) للديون امل�شكوك يف �سدادها .يف نهاية الفرتة (حيث
ّ
تكون الفرتة ال�سنوية حتّى نهاية ال�سنة املالية يف  31دي�سمرب 2013م وفرتة الثالثة �أ�شهر تبد�أ من  1يناير 2014م ف�صاعد ًا) تقوم ال�شركة بتقييم مالءمة الر�صيد
اخلتامي ملخ�ص�ص الذمم املدينة من خالل مراجعة الذمم املدينة من العمالء الفرديني على �أ�سا�س فردي ح�سب عمر الر�صيد وعالقة ال�شركة بالعميل والتجربة
التجارية ال�سابقة وطبيعة وحجم الطلبية (الطلبات) وغريها من ال�شروط التجارية املتّفق عليها .يتم �شطب الديون امل�شكوك يف حت�صيلها �ضمن خم�ص�ص الذمم
املدينة وميكن �أن يتم عك�س ر�صيد خم�ص�ص الذمم املدينة ب�شكل جزئي/كامل بناء ًا على تقييم الإدارة يف نهاية الفرتة .يتم �إدراج �أي �إنعكا�س �ضمن قائمة الدخل
العائدة للفرتة التي حدث فيها هذا الإنعكا�س.
قامت ال�شركة يف عام 2012م ب�إن�شاء خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها مببلغ  2.6مليون ريال �سعودي نظرا لتوقع االدارة بعدم قدرة �سداد امل�ستحقات
من بع�ض العمالء نتيجة لإنخفا�ض ا�سعار البيع يف نف�س الفرته .تراجع خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها بن�سبة  %78.3من  2.6مليون ريال �سعودي يف
عام 2012م الى  324الف ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة �شطب الديون امل�شكوك يف حت�صيلها العائدة الى ال�شركة الوطنية ملواد التعبئة املحدودة بقيمة 1.9
مليون ريال �سعودي يف عام 2012م نتيجة لت�سوية فروقات الأ�سعار الناجتة عن االنخفا�ض يف �أ�سعار منتجات ال�شركة .كما قامت ال�شركة ب�شطب الديون امل�شكوك
يف حت�صيلها لعدة عمالء ( 7عمالء) مببلغ  375.6الف ريال �سعودي يف عام 2012م.
ارتفع خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها من �صفر ريال �سعودي يف عام 2011م الى  324الف ريال �سعودي يف عام 2013م ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك
الى �شطب الديون امل�شكوك يف حت�صيلها مببلغ  2.2مليون ريال �سعودي مما ادى الى عك�س قيد خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها والبالغ  3مليون ريال
�سعودي �سنويا.
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ا�ستمر خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها ثابت على  2.3مليون ريال �سعودي خالل فرتتي الت�سعة ا�شهر املنتهيتني يف � 30سبتمرب 2013م و � 30سبتمرب
2014م نتيجة ان�شاء خم�ص�ص للديون امل�شكوك يف حت�صيلها �شهري والبالغ  250الف ريال �سعودي كما تقر �سيا�سة ال�شركة.
المصاريف االخرى

ا�شتملت امل�صاريف االخرى على م�صاريف الت�أمني الطبي وامل�صاريف احلكومية وم�صاريف متنوعة اخرى تتعلق ب�إدارة املبيعات والتوزيع.
ارتفعت امل�صاريف االخرى بن�سبة  %77.6من  643الف ريال �سعودي يف عام 2011م الى  1.1مليون ريال �سعودي يف عام 2012م نتيجة ارتفاع تكاليف الت�أمني
الطبي وزيادة عدد املوظفني خالل الفرتة ذاتها.
ا�ستمرت امل�صاريف االخرى ثابتة ن�سبيا بني عام 2012م و 2013م حيث بلغت هذه امل�صاريف  1مليون ريال �سعودي.
ارتفعت امل�صاريف االخرى بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %27.5من  643الف ريال �سعودي يف عام 2011م الى  1مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة ارتفاع
م�صاريف الت�أمني الطبي.
ا�ستمرت امل�صاريف االخرى ثابتة ن�سبيا بني فرتتي الت�سعة �أ�شهر املنتهيتني يف � 30سبتمرب 2013م و � 30سبتمرب 2014م.
المصاريف العمومية واإلدارية

يلخ�ص اجلدول التايل امل�صاريف ال�شركة العمومية والإدارية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ولفرتتي الت�سعة �أ�شهر املنتهيتني يف
� 30سبتمرب 2013م و2014م (مت�ضمنة اال�ستهالك).
جدول  :84م�صاريف العمومية واالدارية
�ألف ريال �سعودي

2011م

2012م

ن�سبة
التغيري %

2013م

ن�سبة
التغيري %

ن�سبة النمو
ال�سنوي املركب

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب

ن�سبة
التغيري %

2013م

من 2014م

الرواتب وملحقاتها

19.829

28.787

%45.2

29.027

%0.8

%21.0

21.065

26.679

%26.7

ا�ستهالكات

2.369

2.486

%4.9

3.158

%27.0

%15.5

2٫537

2.441

()%3.8

اتعاب مهنية

2.658

318

()%88.0

837

%163.2

()%43.9

491

603

%22.8

م�صاريف �سفر

1.092

610

()%44.1

1.032

%69.2

()%2.7

614

604

()%1.6

اتعاب ا�ست�شارية

995

81

()%91.9

65

()%19.8

()%74.4

63

443

%603.2

م�صاريف بنكية

666

498

()%25.2

859

%72.5

%13.6

417

1.170

%180.6

ات�صاالت

649

534

()%17.7

713

%33.5

%4.8

512

450

()%12.1

م�صاريف ت�أمني

554

896

%61.7

902

%0.7

%27.6

577

868

%50.4

ر�سوم حكومية

502

1.026

%104.4

963

()%6.1

%38.5

677

1.143

%68.8

ا�صالح و�صيانة

471

702

%49.0

813

%15.8

%31.4

552

1.452

%163.0

-

2.415

%100

-

()%100

مطالبات

-

-

-

-

�أخرى

3.396

4.677

%37.7

3.534

()%24.4

%2.0

2.763

1.463

()%47.1

املجموع

33.181

43.030

%29.7

41.903

()%2.6

%12.4

30.268

37.316

%23.9

امل�صدر : :القوائم املالية املوحدّة

�إرتفعت م�صروفات ال�شركة العمومية والإدارية من  33.2مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  43مليون ريال �سعودي يف عام 2012م وذلك �سببه زيادة الرواتب
وملحقاتها من  19.8مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  28.7مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ،ب�سبب الزيادة ال�سنوية للرواتب مببلغ  3مليون ريال
�سعودي بالإ�ضافة �إلى زيادة عدد املوظفني من  1.304موظف يف عام 2011م �إلى  1.354يف عام 2012م ملواكبة زيادة االنتاج بن�سبة  %11.7خالل الفرتة ذاتها،
كما قامت �شركة وا�سكو بدفع  3.6مليون متثل رواتب �شركة �سو�سيتيه املغربية لتجميع و�إعادة تدوير الورق املحدودة عن ال�سنوات الثالث ال�سابقة وكان ذلك من
114

�ضمن اتفاقية البيع املربمة بني ال�شركتني واجلدير بالذكر ان ال�شركة قررت مطالبة ال�شركة املغربية بالرواتب عن العمالة التي مت دفعها م�سبق َا ومت االتفاق بني
ال�شركتني على ت�سوية املبلغ ل�صالح �شركة وا�سكو يف عام 2013م .بالإ�ضافة �إلى ذلك زاد خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها مببلغ  2.6مليون ريال �سعودي،
بالإ�ضافة �إلى وجود مطالبة من �شركة ال�شرق الأو�سط حلماية البيئة فى عام 2012م بقيمة  2.4مليون ريال �سعودي واملتعلقة بجودة بع�ض اال�صول الثابتة الناجتة
من عملية بيع �شركة وا�سكو حل�صتها يف �شركة ال�شرق الأو�سط حلماية البيئة.
كما انخف�ضت م�صروفات ال�شركة العمومية والإدارية بن�سبة  %2.6يف عام 2013م من  43.0مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  41.9مليون ريال �سعودي
يف عام 2013م ويعود ال�سبب يف ذلك �إلى تكبد ال�شركة م�صاريف غري متكررة يف عام 2012م والتي تت�ضمن تكاليف املطالبات مببلغ  2.4مليون ريال �سعودي.
وقد ارتفعت امل�صروفات العمومية واالدارية لل�شركة بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  ،%12.4من  33.2مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  41.9مليون ريال
�سعودي يف عام 2013م نتيجة الزيادة يف الرواتب وملحقاتها بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %21خالل الفرتة ذاتها .بالإ�ضافة �إلى ارتفاع امل�صاريف لزيادة
ال�صفقات البنكية ،وم�صاريف الت�أمني ،والر�سوم احلكومية بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %38.6 ،%27.6 ،%13.6على التوايل.
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م ،بلغت م�صروفات ال�شركة العمومية والإدارية  37.3مليون ريال �سعودي بينما كانت  30.3مليون
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2013م .ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى ارتفاع الرواتب وملحقاتها بقيمة  5.6مليون
ريال �سعودي والتي متثل املكاف�آت املدفوعة للموظفني ب�سب جتاوزهم للإنتاج امل�ستهدف يف ميزانية فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م وتوظيف
 ١٥موظف جديد (مبتو�سط راتب �شهري بلغ  12.000ريال �سعودي) وخا�ص ًة يف ق�سم الإدارة املالية والرقابة الداخلية واملوارد الب�شرية .بالإ�ضافة �إلى الزيادة
ال�سنوية للموظفني وزيادة يف خم�ص�ص مكاف�آت املدراء مبلبغ  900الف ريال يف نف�س الفرتة .كما ارتفعت امل�صاريف البنكية ،وم�صاريف الت�أمني ،والر�سوم
احلكومية يف نف�س الفرتة.
الرواتب وملحقاتها

ارتفعت الرواتب وملحقاتها بن�سبة  %45من  19.8مليون ريال �سعودي يف عام 2011م الى  28.7مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ،ب�سبب الزيادة ال�سنوية
للرواتب مببلغ  3مليون ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى زيادة عدد املوظفني من  1.304موظف يف عام 2011م �إلى  1.354يف عام 2012م ملواكبة زيادة االنتاج بن�سبة
 %11.7خالل الفرتة ذاتها ،كما قامت �شركة وا�سكو بدفع  3.6مليون متثل رواتب �شركة �سو�سيتيه املغربية لتجميع و�إعادة تدوير الورق املحدودة عن ال�سنوات
الثالث ال�سابقة وكان ذلك من �ضمن اتفاقية البيع املربمة بني ال�شركتني واجلدير بالذكر ان ال�شركة قررت مطالبة ال�شركة املغربية بالرواتب عن العمالة التي مت
دفعها م�سبق َا ومت االتفاق بني ال�شركتني على ت�سوية املبلغ ل�صالح �شركة وا�سكو يف عام 2013م
ا�ستقرت ن�سبي ًا الرواتب وملحقاتها خالل الفرتة 2012م و 2013م ويعود ال�سبب الى ان ال�شركة قامت بدفع الزيادة ال�سنوية خالل عام 2012م.
ارتفعت الرواتب وملحقاتها بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %21.0من  19.8مليون ريال �سعودي يف عام 2011م الى  29مليون ريال �سعودي يف عام 2013م .وذلك
ب�سبب الزيادة ال�سنوية للرواتب مببلغ  3مليون ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى زيادة عدد املوظفني من  1.304موظف يف عام 2011م �إلى  1.354يف عام 2012م
ملواكبة زيادة االنتاج بن�سبة  %11.7خالل الفرتة ذاتها ،كما قامت �شركة وا�سكو بدفع  3.6مليون متثل رواتب �شركة �سو�سيتيه املغربية لتجميع و�إعادة تدوير الورق
املحدودة عن ال�سنوات الثالث ال�سابقة وكان ذلك من �ضمن اتفاقية البيع املربمة بني ال�شركتني.
ارتفعت الرواتب وملحقاتها بن�سبة  %26.7من  21.1مليون ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م الى  26.6مليون ريال �سعودي يف
فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م .ويعود ال�سبب الى زيادة رواتب املوظفني مببلغ  2.4مليون ريال �سعودي كما ارتفعت امل�ستحقات العائدة للرئي�س
التنفيذي والإدارة العليا مببلغ  2.8مليون نظرا �إلى زيادة الإنتاج و�صايف ربح ال�شركة.
اتعاب مهنية

متثل الأتعاب املهنية تكاليف املراجع القانوين اخلارجي .انخف�ضت االتعاب املهنية بن�سبة  %88.0يف عام 2012م من  2.6مليون ريال �سعودي يف عام 2011م
الى  318الف ريال �سعودي يف عام 2012م .ويعود ال�سبب يف ذلك �إلى ان ال�شركة قامت مبراجعة القوائم املالية للربع الأول والثاين يف عام 2011م بالإ�ضافة �إلى
مراجعة القوائم املالية يف نهاية ال�سنة ،بالإ�ضافة �إلى بيع ال�شركة ا�ستثماراتها يف �شركة ال�شرق الأو�سط حلماية البيئة و�شركة �سو�سيتيه املغربية لتجميع و�إعادة
الورق املحدودة يف عام 2011م.
ارتفعت الأتعاب املهنية بن�سبة  %163.2يف عام 2013م من  318الف ريال �سعودي يف عام 2012م الى  813الف ريال �سعودي يف عام 2013م ،نتيجة لإرتفاع
تكاليف املراجع القانوين اخلارجي.
انخف�ضت االتعاب املهنية بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  ،%43.9وذلك ب�سبب �إلى بيع ال�شركة لإ�ستثماراتها يف �شركة �إم.او.ال .فايرب ملتيد و�شركة �سو�سيتيه املغربية
لتجميع و�إعادة الورق املحدودة و�شركة ال�شرق الأو�سط حلماية البيئة.
ارتفعت االتعاب املهنية بن�سبة  %22.8من  491الف ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من 2013م الى  603الف ريال �سعودي يف فرتة
الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من 2014م .ويعود ذلك ال�سبب الى االرتفاع يف اتعاب املراجع القانوين اخلارجي خالل الفرتة ذاتها.
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مصاريف سفر

انخف�ضت م�صاريف ال�سفر بن�سبة  %44.1من  1.1مليون ريال �سعودي يف عام 2011م الى  610الف ريال �سعودي خالل عام 2012م نتيجة انخفا�ض م�صاريف
ال�سفر املتعلقة ب�شكل رئي�سي بق�سم الت�سويق مت�أثر ًا يف االنخفا�ض يف االرباح لعام 2012م .ومن ثم ارتفعت م�صاريف ال�سفر بن�سبة  %69.2لت�صبح  1.03مليون
ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة زيادة االرباح مما ادى الى زيادة العمليات الت�سويقية وزيادة تنقالت املدراء االداريني خالل عام 2013م.
انخف�ضت م�صاريف ال�سفر بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %2.7من  1.1مليون ريال �سعودي خالل عام 2011م الى  1.03مليون ريال �سعودي يف عام 2013م مت�أثرا
ب�شكل رئي�سي يف انخفا�ض االرباح يف عام 2012م.
كانت م�صاريف ال�سفر ثابتة خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م والتي بلغت ما يقارب
 600الف ريال �سعودي.
اتعاب استشارية

انخف�ضت االتعاب اال�ست�شارية بن�سبة  %91.9من  995الف ريال �سعودي يف عام 2011م الى  81الف ريال �سعودي خالل عام 2012م .ويعود ال�سبب الرئي�سى الى
ان هذه اال�ست�شارات تعود الى درا�سة اجلدوى املتعلقة بتجهيز ملف ال�شركة للطرح العام وكانت قد دُفعت فى �سنوات �سابقة وحيث ان طرح ال�شركة لالكتتاب قد
توقفت فتم حتميل هذه امل�صروفات املدفوعة مقدما الى امل�صاريف خالل العام 2011م وهى مل تتكرر فى العام 2012م.
انخف�ضت االتعاب اال�ست�شارية بن�سبة  %19.8من  81الف ريال �سعودي يف عام 2012م الى  65الف ريال �سعودي خالل عام 2013م ،وهذه امل�صاريف متعلقة
بالق�ضية املرفوعة �ضد م�صلحة املياه وال�صرف ال�صحي.
انخف�ضت االتعاب اال�ست�شارية بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %74.4من  995الف ريال �سعودي يف عام 2011م الى  65الف ريال �سعودي خالل عام 2013م ،ويعود
ال�سبب الرئي�سى الى ان هذه اال�ست�شارات تعود الى درا�سة اجلدوى واتعاب مالية لطرح ال�شركة لالكتتاب العام وكانت قد دفعتها ال�شركة فى �سنوات �سابقة وحيث
ان امل�شروع قد توقف فتم حتميل هذه امل�صروفات املدفوعة مقدما الى امل�صاريف خالل العام 2011م وهى مل تتكرر.
ارتفعت االتعاب اال�ست�شارية بن�سبة  %603.2من  63الف ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م الى  443الف ريال �سعودي يف
فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م ،ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك الى االتعاب املتعلقة بالق�ضية املرفوعة �ضد املديرية العامة للمياه مبنطقة مكة
املكرمة.
مصاريف بنكية

انخف�ضت امل�صاريف البنكية بن�سبة  %25.2من  666الف ريال �سعودي يف عام 2011م الى  498الف ريال �سعودي يف عام 2012م ب�سبب الإنخفا�ض يف عدد
العمليات البنكية.
ارتفعت امل�صاريف البنكية بن�سبة  %72.5من  498الف ريال �سعودي يف عام 2012م لت�صبح  859الف ريال �سعودي خالل عام 2013م نتيجة ابرام اتفاقية
�إقرتا�ض مع جمموعة �سامبا املالية مببلغ  220مليون ريال �سعودي.
ارتفعت امل�صاريف البنكية بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %13.6من  666الف ريال �سعودي يف عام 2011م الى  859الف ريال �سعودي يف عام 2013م ،ويعود
ال�سبب ب�سبب الأرتفاع يف عدد العمليات البنكية .كما ارتفعت امل�صاريف البنكية بن�سبة  %180.6من  417الف ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف
� 30سبتمرب 2013م الى  1.170مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م ب�سبب االرتفاع يف العمليات البنكية.
اتصاالت

كانت م�صاريف االت�صاالت متذبذبة ن�سبيا خالل الفرتة ما بني عام 2011م الى 2013م ،حيث بلغت  649الف ريال �سعودي يف عام 2011م ثم انخف�ضت يف عام
2012م لت�صل الى  534الف ريال �سعودي ،ثم ارتفعت يف عام 2013م لت�صل الى  713الف ريال �سعودي .وقد منت م�صاريف االت�صاالت بن�سبة منو �سنوي مركب
بلغ  %4.8من  649الف ريال �سعودي خالل عام 2011م الى  713الف ريال �سعودي يف عام 2013م كما بقيت م�صاريف االت�صاالت ثابتة خالل فرتة الت�سعة
ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب يف عام 2013م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م ،ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى عدم ارتباط هذه
امل�صاريف مبا�شر ًة بن�شاط ال�شركة.
مصاريف تأمين

ارتفعت م�صاريف الت�أمني بن�سبة  %61.7من  554الف ريال �سعودي يف عام 2011م الى  896الف ريال �سعودي خالل عام 2012م ،نتيجة لإرتفاع تكاليف الت�أمني
الطبي والت�أمني على املركبات ،وبقيت ثابتة خالل عام 2013م.
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ارتفعت م�صاريف الت�أمني بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %27.6من  554الف ريال �سعودي يف عام 2011م الى  902الف ريال �سعودي يف عام 2013م ،نتيجة ارتفاع
تكاليف الت�أمني الطبي والت�أمني على املركبات خالل الفرتة ذاتها.
ارتفعت م�صاريف الت�أمني بن�سبة  %50.4من  577الف ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م الى  868الف ريال �سعودي خالل فرتة
الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م ،نتيجة الرتفاع تكاليف الت�أمني الطبي والت�أمني على املركبات.
رسوم حكومية

ارتفعت الر�سوم احلكومية بن�سبة  %104.4من  502الف ريال �سعودي خالل عام 2011م الى  1.02مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ،وكان ال�سبب ا�صدار
ت�أ�شريات عمالة لل�شركة التابعة وا�سكو بعدد  192ت�أ�شرية ،بالإ�ضافة الى تكاليف جتديد االقامات وجتديد رخ�ص العمل للموظفني.
انخف�ضت الر�سوم احلكومية بن�سبة  %6.1من  1.02مليون ريال �سعودي يف عام 2012م الى  963الف ريال �سعودي يف عام 2013م ،ب�سبب انخفا�ض عدد جتديد
االقامات ورخ�ص العمل ونقل الكفاالت خالل عام 2013م.
كما ارتفعت الر�سوم احلكومية بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %38.5من  502الف ريال �سعودي يف عام 2011م الى  963الف ريال �سعودي يف عام 2013م ،ويعود
ذلك نتيجة ارتفاع تكاليف جتديد الإقامات للموظفني الوافدين بالإ�ضافة �إلى زيادة تكاليف نقل الكفاالت وا�ستخراج  192ت�أ�شرية يف عام 2012م.
ارتفعت الر�سوم احلكومية بن�سبة  %68.8من  677الف ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2013م الى  1.1مليون ريال �سعودي
خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م نتيجة تكبد ال�شركة ر�سوم �إ�ضافية جراء زيادة تكاليف الت�أ�شريات للموظفني الوافدين من خارج
ال�سعودية .بالإ�ضافة الى تكاليف جتديد االقامات ورخ�ص العمل للموظفني الوافدين.
اصالح وصيانة

ارتفعت م�صاريف ا�صالح و�صيانة بن�سبة  %49من  471الف ريال �سعودي يف عام 2011م الى  702الف ريال �سعودي يف عام 2012م ،ويعود ذلك نتيجة �صيانة
املباين االدارية يف ال�شركة و�سكن املوظفني ،و�إن�شاء ق�سم ن�سائي يف ال�شركة.
ارتفعت م�صاريف ا�صالح و�صيانة بن�سبة  %15.8يف عام 2013م من  702الف ريال �سعودي يف عام 2012م الى  813الف ريال �سعودي يف عام 2013م ،نتيجة
�صيانة املباين االدارية يف ال�شركة و�سكن املوظفني ،و�إن�شاء ق�سم ن�سائي يف ال�شركة.
كما ارتفعت م�صاريف ا�صالح و�صيانة بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %31.4من  471الف ريال �سعودي يف عام 2011م الى  813الف ريال �سعودي يف عام 2013م
ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى �صيانة املباين الإدارية يف ال�شركة و�سكن املوظفني.
ارتفعت م�صاريف ا�صالح و�صيانة بن�سبة  %163.0من  552الف ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م الى  1.452مليون ريال
�سعودي خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م ،ب�سبب ارتفاع م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة مع زيادة عدد املوظفني خالل الفرتة ذاتها.
مطالبات

تكبدت ال�شركة م�صاريف مطالبات ملرة واحدة يف عام 2012م بلغت  2.4مليون ريال �سعودي ،نتيجة وجود مطالبة من �شركة ال�شرق الأو�سط حلماية البيئة فى
عام 2012م واملتعلقة بجودة بع�ض اال�صول الثابتة الناجتة من عملية بيع �شركة وا�سكو حل�صتها يف �شركة ال�شرق الأو�سط حلماية البيئة والتي كانت �شريك لوا�سكو
يف م�شروع م�شرتك وقد �أنهت ال�شركة التابعة (وا�سكو) �شراكتها مع �شركة ال�شرق الأو�سط حلماية البيئة يف عام 2012م.
المصاريف األخرى

ت�شمل امل�صاريف االخرى ب�شكل رئي�سي على م�صاريف التدريب ،واللوازم اال�ستهالكية ،والإيجارات ،وم�صاريف �إدارية متنوعة �أخرى .ارتفعت امل�صاريف االخرى
بن�سبة  %37.7من  3.3مليون ريال �سعودي يف عام 2011م الى  4.6مليون ريال �سعودي يف عام 2012م نتيجة لزيادة امل�صروفات املرتبطة بتدريب املوظفني
وم�صاريف النظافة واللوازم اال�ستهالكية والأدوات املكتبية.
كما انخف�ضت امل�صاريف االخرى بن�سبة  %24.4من  4.7مليون ريال �سعودي يف عام 2012م الى  3.5مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة لتخفي�ض
م�صاريف التدريب يف عام 2013م.
ارتفعت امل�صاريف االخرى بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  %2.0من  3.3مليون ريال �سعودي خالل عام 2011م الى  3.5مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة
ب�سبب �أرتفاع م�صاريف التدريب يف عام 2012م.
انخف�ضت امل�صاريف االخرى بن�سبة  %47.1من  2.7مليون ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2013م الى  1.4مليون ريال
�سعودي خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م .بب�سب �إنخفا�ض م�صاريف التدريب والإيجارات.
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مصاريف اإلستهالك (في تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية واإلدارية ومصاريف البيع والتوزيع)

ارتفعت م�صاريف الإ�ستهالك بن�سبة  %20.4يف عام 2012م ،من  56.7مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  69.3مليون ريال �سعودي يف عام 2012م نتيجة
الزيادة يف الأ�صول الثابتة لل�شركة والتي بلغت  67.7مليون ريال �سعودي و  73.2مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب يف عامي 2011م و 2012م على التوايل.
كما ارتفعت م�صاريف الإ�ستهالك بن�سبة  %13.2من  69.3مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  77.3مليون ريال �سعودي يف عام2013م نتيجة �شراء الآالت
وممتلكات ومعدات مببلغ  214.2مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م .وكانت غالبية هذه امل�شرتيات لغر�ض التو�سعة و�شكلت ن�سبة  %50يف �إجمايل الإ�ضافات
على الأ�صول الثابتة يف عام 2013م.
ارتفعت م�صاريف اال�ستهالك بن�سبة منو �سنوي مركب بلغ  ،%16.7من  56.7مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  77.3مليون ريال �سعودي يف عام 2013م
ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى ارتفاع امل�صاريف الر�أ�س مالية والتي بلغت  67.7مليون ريال �سعودي و  73.2مليون ريال �سعودي و  102.8مليون ريال �سعودي
كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م على التوايل.
كما ارتفعت م�صاريف اال�ستهالك لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب بن�سبة  %12.3يف  57.5مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  64.6مليون ريال
�سعودي يف عام 2014م نتيجة زيادة النفقات الر�أ�س مالية التو�سعية والتي بلغ جمموعها  95.1مليون ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
2014م.
اإليرادات األخرى

جدول  :85تفا�صيل الإيرادات الأخرى
2012م

2011م

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية � 30سبتمرب

2013م

2013م
�ألف ريال �سعودي

�شركة
ال�شرق
الأو�سط
ل�صناعة
وانتاج
الورق

�أرباح(/خ�سائر)
من بيع ممتلكات و
�أالت و معدات

48

�شركة
ال�شرق
�شركة �إم�.أو.
الأو�سط
�شركة �إم�.أو.
موحدة
وا�سكو
موحدة
وا�سكو
�إل ليمتد
ل�صناعة
�إل ليمتد
وانتاج
الورق

�شركة
ال�شرق
الأو�سط
ل�صناعة
وانتاج
الورق

وا�سكو

موحدة

�شركة
ال�شرق
الأو�سط
ل�صناعة
وانتاج
الورق

2014م

موحدة
وا�سكو

�شركة
ال�شرق
الأو�سط
ل�صناعة
وانتاج
الورق

392

-

441

-

212

-

212

-

212

212

()112

190

78

47

موحدة
وا�سكو

()13

34

ر�سوم جمركية

659

-

-

659

12

-

-

12

50

-

50

50

-

50

404

-

404

مبيعات خردة

663

-

-

663

534

-

-

534

146

-

146

217

-

217

110

-

110

�إيجار حاويات

-

922

-

922

356 -

-

356

-

367

367

-

180

180

-

205

205

�إيجار حمطات
تخزين

-

636

-

636

807 -

-

807

-

240

240

-

308

308

-

276

276

متنوعة

336

112

()37

219

59

85

144

-

77

77

()351

املجموع

)37( 1.422 754 5.277 1.508 2.060 1.706

2.140

255

904

155 1.159

755

910

210

47 208 1.956 1.508

)247( 104
572

782

امل�صدر :الإدارة

انخف�ضت الإيرادات الأخرى املوحدة من  5.3مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  2.1مليون ريال �سعودي يف عام 2012م نتيجة �إنخفا�ض الربح من �شركة
�إم� .أو� .أل فايرب ليمتد من  1.5مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى �صايف خ�سارة بقيمة  37الف ريال �سعودي يف عام 2012م بالإ�ضافة �إلى �إنخفا�ض الدخل
من الر�سوم اجلمركية من  659الف ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  12الف ريال �سعودي يف عام 2012م .وقد مت بيع الإ�ستثمار يف �شركة �إم�.أو�.أل فايرب ليمتد
خالل عام 2013م ولذلك مل تظهر يف حتليل الإيرادات الأخرى املوحدة .ميثل الدخل من الر�سوم اجلمركية املبالغ املدفوعة بالزيادة من قبل ال�شركة والتي تتعلق
بامل�صاريف اجلمركية املدفوعة مقدما عند اال�سترياد.
كما انخف�ضت الإيرادات الأخرى املوحدة من  2.1مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  1.2مليون ريال �سعودي يف عام 2013م .ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك
�إلى �إنخفا�ض مبيعات اخلردة بن�سبة  %72.3بالإ�ضافة �إلى �إنخفا�ض الإيراد الناجت عن ايجار حمطات التخزين التابعة ل�شركة وا�سكو (وهي عبارة عن حاويات
يتم و�ضعها يف املرادم امل�ست�أجره من قبل �شركة وا�سكو ويتم ت�أجريه على ال�شركات املهتمه بتجميع مواد ال يتم جتميعها من قبل �شركة وا�سكو) بن�سبة  %70نتيجة
لبيع وا�سكو جزء من هذه املحطات.
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انخف�ضت الإيرادات الأخرى املوحدة بن�سبة  %14.1من � 910ألف ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م �إلى � 782ألف ريال �سعودي يف
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م .و يعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى اخل�سائر من العمالت الأجنبية بقيمة � 412ألف ريال �سعودي الناجتة عن
االختالف يف �سعر العملة للدوالر االمريكي واجلينيه الأ�سرتليني امل�ستخدمة يف عمليات ا�سترياد الورق امل�سرتجع ذو اجلودة العالية من اململكة املتحدة بالإ�ضافة
الى قطع الغيار امل�ستخدمة يف عمليات تطوير امل�صنع خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م والتي تظهر من �ضمن بند متنوعة.
المصاريف المالية

جدول  :86الأعباء املالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ولفرتتي الت�سعة �أ�شهر املنتهيتني يف � 30سبتمرب 2013م و2014م
�ألف ريال �سعودي

2011م

2012م

2013م

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب
2013م

2014م

تكفلة االقرتا�ض

25.689

25.537

28.939

20.363

18.451

م�صاريف بنكية

310

392

3.144

1.966

691

املجموع

25.999

25.929

32.083

22.329

19.142

امل�صدر :االدارة

ا�ستمرت امل�صاريف املالية ثابتة عموم ًا يف عام 2012م مقارنة بعام 2011م وقد بلغت ما يقارب  26مليون ريال �سعودي ،بينما �شهدت زيادة يف عام 2013م بن�سبة
 %23.7من  25.9مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  32.1مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة للزيادة يف ا�ستخدام القرو�ض ق�صرية الأجل يف �أواخر
عام 2012م والزيادة يف ا�ستخدام القرو�ض طويلة الأجل خالل عام 2013م.
انخف�ضت امل�صاريف املالية بن�سبة  %14.3من  22.3مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2013م �إلى  19.1مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م نتيجة لإنخفا�ض ا�ستخدام القرو�ض طويلة الأجل من  635.8مليون ريال �سعودي خالل فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2013م �إلى  522مليون ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م.
حركة مخصص الزكاة

يعر�ض اجلدول التايل حركة خم�ص�ص الزكاة اخلا�صة بال�شركة بتاريخ  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و� 30سبتمرب 2013م و2014م.
جدول �:87أر�صدة الزكاة
�ألف ريال �سعودي

دي�سمرب 2011م

دي�سمرب 2012م

دي�سمرب 2013م

�سبتمرب 2013م

�سبتمرب 2014م

الر�صيد االفتتاحي

980

734

189

189

2.373

املخ�ص�ص لل�سنة  /للفرتة

795

477

2.998

2.305

4.273

3.173

3.173

()3.986

()3.986

()1.779

2.374

1.681

4.272

(عك�س)/نق�ص املخ�ص�ص لل�سنة  /للفرتة ال�سابقة
امل�سدد خالل ال�سنة/الفرتة
الر�صيد النهائي

()1.041
734

()1.022
189

()595

امل�صدر :القوائم املالية املوحدّة

يتم فر�ض الز ّكاة على �أ�سا�س �صايف الوعاء الزكوي �أو �صايف الدخل املعدل �أيهما �أعلى .حيث ي�شتمل الوعاء الزكوي على حقوق امللكية وااللتزامات املعدلة بعد
ا�ستبعاد الأ�صول الثابتة اململوكة (كما تن�ص قوانني م�صلحة الزكاة والدخل) و�أي زيادة طر�أت على حقوق امللكية خالل العام (لعدم �إنق�ضاء احلول) .وفقا لقوانني
م�صلحة الزكاة والدخل ،فانه يتم احت�ساب خم�ص�ص الزكاة والإف�صاح عنه �ضمن القوائم املالية.
بالرغم من قيام ال�شركة بتقدمي االقرارات وت�سديد الزكاة امل�ستحقة للأعوام ال�سابقة وحتى عام 2013م ،اال �أن م�صلحة الزكاة والدخل �أ�صدرت مطالبة بقيمة
 12.8مليون ريال �سعودي بعد اعادة تقييم الزكاة لل�سنوات من 2006م وحتى 2008م .قامت ال�شركة بت�سديد الزكاة الإ�ضافية بعد ان مت خف�ضها �إلى 3.7
مليون ريال �سعودي من قبل جلنة اال�ستئناف ،ب�سبب اعرتا�ض ال�شركة .بناء على ذلك ،ح�صلت ال�شركة على الربط الزكوي النهائي عن الأعوام 2006م و2007م
و2008م ،ولكن ما زالت �إقرارات الز ّكاة للأعوام ما بني 2009م و2013م قيد املراجعة من قبل م�صلحة الزكاة والدخل.
قامت ال�شركة باحت�ساب الوعاء الزكوي للعامني 2011م و2012م ،بطريقة تختلف عن ما تن�ص به �أنظمة م�صلحة الزكاة والدخل مما ادى �إلى املبالغة يف اجمايل
الوعاء الزكوي .حيث قامت �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة وانتاج الورق يف عام  2011ب�إ�ضافة الر�صيد النهائي من الأرباح امل�ستبقاه البالغة  40مليون ريال
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�سعودي بينما كان من املفرت�ض ا�ضافة الر�صيد االفتتاحي ،النق�ضاء احلول .و يف عام  ،2012قامت �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة وانتاج الورق ب�إ�ضافة ح�صتها
من �أرباح ال�شركات التابعة والبالغة  7.4مليون ريال �سعودي ( 7.1مليون ريال �سعودي ل�شركة وا�سكو و 280الف ريال �سعودي ل�شركة االجنازات املتخ�ص�صة) يف
الوعاء الزكوي بد ًال من خ�صمها و نتج عن هذا زيادة يف الوعاء الزكوي بقيمة  14.8مليون ريال �سعودي ،ولذلك مت خ�صم قيمة اال�ستثمارات ال�صافية من ح�صة
ال�شركة من نتائج ال�شركات التابعة من الوعاء الزكوي.
تن�ص �أنظمة م�صلحة الزكاة والدخل على االف�صاح عن قيمة امل�شرتيات اخلارجية (الأجنبية) .كما مل�صلحة الزكاة والدخل احلق برف�ض االقرارات الزكوية يف
حال ثبوت �أي فروقات بني املبالغ املدرجة يف االقرارات الزكوية واملبالغ املدرجة يف الوثائق اجلمركية واحت�ساب ارباح ًا تقديرية بناء على هذه الفروقات ت�ضاف
�إلى املبالغ امل�سجلة يف الإقرارت الزكوية.
قامت م�صلحة الزكاة والدخل مبراجعة الإقرارت الزكوية للم�شرتيات اخلارجية (االجنبية) التي اف�صحت عنها ال�شركة للأعوام 2006م �إلى 2008م وتبني �أن
هناك فروقات بني الإقرارت الزكوية املقدمة من قبل ال�شركة واملبالغ املدرجة يف الوثائق اجلمركية ،مما ادى �إلى احت�ساب  %10.5من االرباح ت�ضاف �إلى قيمة
الزكاة امل�ستحقة مل�صلحة الزكاة والدخل .وقبلت ال�شركة بهذة املعاجلة.
كما جتدر اال�شارة ان ال�سبب يف زيادة مبلغ الزكاة يف عام 2013م يعود لزيادة ن�سبة القرو�ض طويلة الأجل و ح�ساب الأرباح املبقاه و ح�ساب الإحتياطي النظامي
مما كان له االثر على ح�ساب الوعاء الزكوي بن�سبة اكرب من الزيادة يف قيمة اال�صول الثابتة.

الموحدة
6 66 -6قائمة المركز المالي
ّ
املوحدة لل�شركة كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و� 30سبتمرب 2013م و2014م.
تعر�ض اجلداول التايل قائمة املركز املايل ّ
جدول :88قائمة املركز املايل املوحدة
�ألف ريال �سعودي

دي�سمرب 2011م

دي�سمرب 2012م

دي�سمرب 2013م

�سبتمرب 2013م

�سبتمرب 2014م

املوجودات
موجودات متداولة
نقد وما يف حكمه

34.431

19.965

33.970

18.908

34.240

ذمم مدينة ،بال�صايف

203.620

181.180

200.691

219.713

216.218

خمزون ،بال�صايف

116.563

129.021

134.921

157.621

116.793

م�صاريف مدفوعة مقدما و�أر�صدة مدينة �أخرى

75.642

93.867

86.562

90.674

84.954

مطلوب من جهة ذات عالقة

99.000

73.871

53.413

53.588

-

اجمايل املوجودات املتداولة

529.255

497.905

509.557

540.504

452.205

موجودات غري متداولة
ممتلكات و�آالت ومعدّات

918.013

920.332

945.613

932.114

1.014.383

اجمايل املوجودات غري املتداولة

918.013

920.332

945.613

932.114

1.014.383

اجمايل املوجودات

1.447.268

1.418.237

1.455.170

1.472.618

1.466.588

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة
قرو�ض ق�صرية الأجل*
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141.226

284.190

228.346

223.706

273٫540

�ألف ريال �سعودي

دي�سمرب 2011م

دي�سمرب 2012م

اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

256.446

139.539

165.167

�أوراق دفع

1.805

3.317

1.525

1.683

ذمم دائنة

30.846

38.082

27.338

29.057

33.636

9.821

593

1.021

1.350

م�صاريف م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى

21.571

23.207

27.615

32.039

34.054

اجمايل املطلوبات املتداولة

451.894

498.156

450.583

447.256

494.777

-

مطلوب �إلى جهات ذات عالقة

دي�سمرب 2013م

�سبتمرب 2013م

�سبتمرب 2014م

159.750

150.204
1.993

مطلوبات غري متداولة
قرو�ض طويلة الأجل

553.641

439.842

455.842

476.133

371.800

تعوي�ضات نهاية اخلدمة

10.459

10.727

16.198

14.244

20.031

اجمايل املطلوبات غري املتداولة

564.100

450.568

472.039

490.377

391.831

اجمايل املطلوبات

1.015.994

948.724

922.623

937.633

886.608

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

360.000

400.000

400.000

400.000

500.000

احتياطي نظامي

28.123

31.906

40.714

38.457

49.557

�أرباح مبقاة

18.519

37.563

91.834

96.528

30.423

ح�سابات امل�ساهمني

24.590

-

-

-

-

اجمايل حقوق امللكية اخلا�صة بامل�ساهمني يف ال�شركة

431.232

469.469

534.985

579.980

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

42

44

-

-

اجمايل حقوق امل�ساهمني

431.274

469.513

532.548

534.985

579.980

اجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.447.268

1.418.237

1.455.170

1.472.618

1.466.588

532.548

امل�صدر :القوائم املالية املوحدّة
* يت�ضمن بند قرو�ض ق�صرية االجل كما يف �سبتمرب 2014م ،ح�ساب بنكي مك�شوف مببلغ  6.5مليون ريال �سعودي من بنك اجلزيرة.
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جدول :89ن�سب قائمة املركز املايل
�سبتمرب 2013م

�سبتمرب 2014م

دي�سمرب 2012م

دي�سمرب 2011م

دي�سمرب 2013م

الن�سبة احلالية

1.17

1.00

1.13

1.21

0.91

ن�سبة ال�سيولة ال�سريعة

0.53

0.40

0.52

0.53

0.51

الدين  /حقوق امل�ساهمني

2.21

1.85

1.60

1.61

1.38

العائد على الأ�صول

%5.93

%2.67

%6.02

%4.4

%6.0

العائد على حقوق امل�ساهمني

%19.89

%8.06

%16.44

%12.2

%15.2

امل�صدر :القوائم املالية املوحدّة

الموجودات المتداولة

ّ
يلخ�ص اجلدول التايل املوجودات املتداولة لل�شركة كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و� 30سبتمرب 2013م و2014م.
جدول :90املوجودات املتداولة
دي�سمرب 2011م

دي�سمرب 2012م

دي�سمرب 2013م

�سبتمرب 2013م

�سبتمرب 2014م

�ألف ريال �سعودي
نقد وما يف حكمه

34.431

19.965

33.970

18.908

34.240

ذمم مدينة ،بال�صايف

203.620

181.180

200.691

219.713

216.218

خمزون ،بال�صايف

116.563

129.021

134.921

157.621

116.793

م�صاريف مدفوعة مقدما و�أر�صدة مدينة �أخرى

75.642

93.867

86.562

90.674

84.954

مطلوب من جهة ذات عالقة

99.000

73.871

53.413

53.588

-

جمموع املوجودات املتداولة

529.255

497.905

509.557

540.504

452.205

امل�صدر :القوائم املالية املوحدّة

النقد وما في حكمه

انخف�ض ر�صيد النقد وما يف حكمه من  34.4مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب2011م �إلى  19.9مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م نتيجة �إنخفا�ض الأرباح
بالإ�ضافة الى �سداد اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل.
�إرتفع ر�صيد النقد وما يف حكمه من  19.9مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م �إلى  33.9مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2013م نتيجة لإرتفاع الأرباح وحت�سن
يف عدد �أيام حت�صيل الذمم املدينة ،الذي انخف�ض من  101يوم كما يف دي�سمرب 2012م �إلى  96يوم كما يف دي�سمرب 2013م.
�إرتفعت قيمة النقد وما يف حكمه ب�شكل كبري من  18.9مليون ريال �سعودي يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  34.2مليون ريال �سعودي يف �سبتمرب 2014م .وكان هذا
مدفوع ًا ب�إرتفاع ملحوظ يف الأرباح لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م مقارنة بفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2013م،
بالإ�ضافة �إلى �إنخفا�ض عدد �أيام حت�صيل الذمم املدينة من  104يوما يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  94يوم يف � 30سبتمرب 2014م.
الذمم المدينة

جدول � :91أعمار املدينون التجاريون كما يف  31دي�سمرب 2011م2012 ،م ،و 2013م و� 30سبتمرب 2013م و2014م
�ألف ريال �سعودي

دي�سمرب
2011م

 %من
املجموع

دي�سمرب
2012م

 %من
املجموع

دي�سمرب 2013م

 %من
املجموع

�سبتمرب 2013م

 %من
املجموع

�سبتمرب
2014م

 %من املجموع

العمالء املحليني
 30 – 1يوم

24.509

%19

28.414

%27

29.551

%24

33.043

%23

33.978

%22

 60 – 31يوم

22.251

%17

26.355

%25

31.198

%25

36.654

%26

44.009

%28
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�سبتمرب
2014م

 %من املجموع

 90 – 61يوم

42.476

%33

30.104

%29

32.118

%26

43.425

%30

47.568

%31

اكرث من  90يوم

39.720

%31

19.653

%19

32.642

%26

30.405

%21

30.011

%19

املجموع

%64 128.956

125.509

%62

143.527

%64

%70 155.566

�ألف ريال �سعودي

دي�سمرب
2011م

 %من
املجموع

دي�سمرب
2012م

 %من
املجموع

%58 104.526

دي�سمرب 2013م

 %من
املجموع

�سبتمرب 2013م

 %من
املجموع

العمالء اخلارجيون
 30 – 1يوم

22.750

%32

23.122

%31

24.511

%31

36.219

%45

18.459

%28

 60 – 31يوم

18.999

%26

16.364

%22

18.693

%24

9.735

%12

22.904

%35

 90 – 61يوم

10.024

%14

12.368

%17

19.595

%25

12.202

%15

11.592

%18

اكرث من  90يوم

20.172

%28

22.423

%30

15.284

%20

22.858

%28

12.850

%20

املجموع

71.945

%36

74.277

%42

78.083

%38

81.014

%36

65.804

%30

املجموع الكلي

%100 200.901

203.592

%100

224.541

%100

%100 221.370

%100 178.803

خم�ص�ص الديون
امل�شكوك يف حت�صيلها

()2.251

()2.578

�شركة �إم�.أو�.إل فايرب
ليميتد (�شركة تابعة)

4.743

4.955

�شركة االجنازات
املتخ�ص�صة املحدودة
(�شركة تابعة)

227

()2.901

()4.828

()5.151

-

-

-

-

-

-

-

�صايف الذمم املدينة

203.620

181.180

200.691

219.713

216.219

عدد �أيام التح�صيل

114

101

96

104

94
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الأر�صدة الظاهرة �ضمن الذمم املدينة هي بالأ�سا�س متع ّلقة باحل�سابات التجارية املدينة للعمالء املحليني واخلارجيني ،بعد خ�صم خم�ص�ص الديون امل�شكوك
يف حت�صيلها .يتم �إلزام العمالء اخلارجيني (الت�صدير) بتقدمي دفعات م�سبقة و� /أو يتم منحهم فرتة ائتمان ترتاوح من  60يوم �إلى  90يوم على خالف العمالء
املحليني الذين يتم منحهم فرتة ائتمان ترتاوح من  90يوم �إلى  120يوم.
انخف�ضت الذمم املدينة بن�سبة  %11.6من  203.6مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب2011م �إلى  181.2مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م ،و يعود ال�سبب
الرئي�سي يف ذلك �إلى �إنخفا�ض عدد �أيام املبيعات من  114يوما كما يف دي�سمرب 2011م �إلى  101يوما كما يف دي�سمرب 2012م نتيجة الرتفاع مبيعات الت�صدير
والتي يكون عدد �أيام حت�صيل مبيعاتها �أقل من املبيعات املحلية ،بحيث انخف�ض عدد �أيام حت�صيل مبيعات ال�شركة بن�سبة  %26من  116يوما يف دي�سمرب 2011م
�إلى  92يوما كما يف دي�سمرب 2012م.
ارتفعت الذمم املدينة بن�سبة  %10.8من  181.2مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م �إلى  200.7مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب2013م ،و يعود ال�سبب
الرئي�سي يف ذلك �إلى زيادة املبيعات خالل عام 2013م و التي كانت �أعلى مبا جمموعه  106.4مليون ريال �سعودي مقارنة بعام 2012م .كما انخف�ض عدد �أيام
حت�صيل املبيعات بن�سبة  %8.4من  101يوما كما يف دي�سمرب 2012م �إلى  96يوما كما يف دي�سمرب 2013م.
انخف�ضت الذمم املدينة بن�سبة بلغت  %1.6من  219.7مليون ريال �سعودي يف �سبتمرب 2013م �إلى  216.2مليون ريال �سعودي يف �سبتمرب 2014م ويعود ال�سبب
الرئي�سي يف ذلك �إلى �إنخفا�ض عدد �أيام حت�صيل املبيعات بن�سبة  %10.6من  104يوما كما يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  94يوما كما يف �سبتمرب 2014م نتيجة قيام
ال�شركة ب�إن�شاء ادارة خا�صة مبراقبة املدينني والإئتمان للإ�شراف على حت�صيل الذمم املدينة العائدة للعمالء املحليني ،بحيث انخف�ض عدد �أيام حت�صيل مبيعات
العمالء املحليني بن�سبة  %17.6من  120يوما يف �سبتمرب 2013م �إلى  102يوما يف � 30سبتمرب 2014م.
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مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

تخ�ص�ص ال�شركة مبلغ ال يق ّل عن  250.000ريال �سعودي �شهري ًا (�أي  3.000.000ريال �سعودي �سنوي ًا) للديون امل�شكوك يف �سدادها .يف نهاية الفرتة (حيث
ّ
ً
تكون الفرتة ال�سنوية حتّى نهاية ال�سنة املالية يف  31دي�سمرب 2013م وفرتة الثالثة �أ�شهر تبد�أ من  1يناير 2014م ف�صاعدا) تقوم ال�شركة بتقييم مالئمة الر�صيد
اخلتامي ملخ�ص�ص الذمم املدينة من خالل مراجعة الذمم املدينة من العمالء الفرديني على �أ�سا�س فردي ح�سب عمر الر�صيد وعالقة ال�شركة بالعميل والتجربة
التجارية ال�سابقة وطبيعة وحجم الطلبية (الطلبات) وغريها من ال�شروط التجارية املتّفق عليها .يتم �شطب الديون امل�شكوك يف حت�صيلها �ضمن خم�ص�ص الذمم
املدينة وميكن �أن يتم عك�س ر�صيد خم�ص�ص الذمم املدينة ب�شكل جزئي/كامل بناء ًا على تقييم الإدارة يف نهاية الفرتة .يتم �إدراج �أي �إنعكا�س �ضمن قائمة الدخل
العائدة للفرتة التي حدث فيها هذا الإنعكا�س.
بناء ًا على تقييم الإدارة ملخ�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها قامت ال�شركة ب�شطب الديون امل�شكوك يف حت�صيلها على ال�شركة الوطنية ملواد التعبئة املحدودة
بقيمة  1.9مليون ريال �سعودي يف عام 2012م نتيجة لت�سوية فروقات الأ�سعار الناجتة عن االنخفا�ض يف �أ�سعار منتجات ال�شركة .كما قامت ال�شركة ب�شطب الديون
امل�شكوك يف حت�صيلها لعدة عمالء ( 7عمالء) مببلغ  375.6الف ريال �سعودي يف عام 2012م ،ناجتة عن �ضعف القدرة الإئتمانية لبع�ض العمالء الناجت عن
�إنخفا�ض اال�سعار يف عام 2012م املحلية والعاملية ،نظرا لعدم قدرة بع�ض العمالء على �سداد امل�ستحقات بعد �شرائهم ملنتجات ال�شركة نتيجة لإنخفا�ض ا�سعار
البيع املحلية والعاملية ،حيث �أنه قد ينتج فروقات يف �أ�سعار البيع وبالتايل تت�أثر قدرة عمالء ال�شركة على بيع املنتجات امل�شرتاة ب�إ�سعار مربحة وبالتايل قدرتهم
على �سداد امل�ستحقات املرتتبة عليهم ل�صالح ال�شركة.
المخزون

جدول :92املخزون كما يف  31دي�سمرب 2011م2012 ،م و 2013م و� 30سبتمرب 2013م و2014م
دي�سمرب
2011م

دي�سمرب 2012م

املواد اخلام

74.675

74.189

()%0.7

قطع غيار وقطع غري
متاحة للبيع

34.491

42.429

%23.0

50.610

ب�ضاعة تامة

10.686

13.210

%23.7

9.289

املجموع

119.852

129.828

%8.3

138.140

�ألف ريال �سعودي

خم�ص�ص ب�ضاعة
بطيئة احلركة

()3.289

()807

�صايف املخزون

116.563

129.021

عدد �أيام الإحتفاظ
باملخزون

101

106

ن�سبة التغيري
%

()%75.4
%10.7

دي�سمرب 2013م

ن�سبة التغيري
%

ن�سبة التغيري
%

�سبتمرب 2013م

�سبتمرب 2014م

78.241

%5.5

87.113

54.841

()%37.0

%19.5

66.429

54.822

()%17.5

()%29.7

7.137

13.960

%95.6

160.679

123.623

()%23.1

()3.219
134.921
101

%6.4
%289.4
%4.6

()3.058

()6.830

157.621

116.793

117

83

%123.3
()%25.9
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المواد الخام

ت�شتمل املواد اخلام على الورق امل�سرتجع واملواد الكيمائية والن�شا ومواد �أخرى ت�ستخدم يف ت�صنيع منتجات ال�شركة .يتم الإحتفاظ بكمية كبرية من املواد اخلام
ب�سبب طبيعة العمل .يتم جتميع الورق امل�سرتجع يومي ًا وتقوم الإدارة ب�شراء كميات كبرية من ال�سوق املفتوح عندما تكون ا�سعار البيع منخف�ضة .يتم جتميع الورق
امل�سرتجع وت�صنيفه من قبل وا�سكو ومن ثم ينقل �إلى خمزون ال�شركة .انخف�ض خمزون املواد اخلام بن�سبة  %0.7يف عام 2012م ،من  74.6مليون ريال �سعودي
يف دي�سمرب 2011م �إلى  74.2مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م .و يعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى الإنخفا�ض يف تكلفة الورق امل�سرتجع من  727ريال
�سعودي للطن يف عام 2011م �إلى  696ريال �سعودي للطن يف عام 2012م.
كان ال�سبب الرئي�سي للزيادة يف خمزون املواد اخلام بن�سبة  %5.5من  74.2مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م �إلى  78.2مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب
2013م ناجتا عن زيادة الإنتاج بن�سبة  %4.5من  339.2طن يف عام 2012م �إلى  354.5طن يف عام 2013م.
انخف�ض خمزون املواد اخلام بن�سبة  %37من  87.1مليون ريال �سعودي يف �سبتمرب 2013م �إلى  54.8مليون ريال �سعودي يف� 30سبتمرب 2014م نتيجة زيادة
الطلب على هذه املواد يف ال�سوق بالإ�ضافة �إلى عدم جتميع �شركة وا�سكو للورق امل�سرتجع بنف�س معدل الإنتاج مما �أدى �إلى �إنخفا�ض ر�صيد املخزون يف� 30سبتمرب
2014م.
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قطع الغيار والقطع غير المتاحة للبيع

يتم الإحتفاظ مبخزون من قطع الغيار لأن بع�ض القطع حتتاج للتبديل ب�شكل يومي ومعظمها يجب �أن يتم طلبها من اخلارج و�أن الفرتة الالزمة ال�ستالمها ت�صل
�إلى  60يوم ًا .وبالتايل يتم االحتفاظ مبخزون من هذه القطع ل�ضمان تلبية �أوامر االنتاج التي ت�ستلمها من عمالئها.
يجب �أن يتوفر جزء من قطع الغيار يف املوقع لتجنب املخاطر املرتبطة بت�أخري الإنتاج والتوقف عن العمل – وبخا�صة لأن الإنتاج يتم على مدار ال�ساعة .با�ﻹ �ضافة
�إلى ذلك� ،إن قطع الغيار ت�صنع بناء على الطلب ولي�ست متاحة ب�سهولة يف ال�سوق .ولذلك ،فان النق�ص يف توفر قطع الغيار قد ي�ؤدي �إلى خ�سائر كبرية نتيجة
لتوقف االنتاج.
ارتفع ر�صيد قطع الغيار بن�سبة  %23من  34.5مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2011م الى  42.4مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م ويعود ال�سبب لعدم وجود
هذه التكاليف يف عام 2011م هو ان ال�شركة انتهت من ان�شاء خط الإنتاج الثالث يف نهاية عام 2010م ومبوجب عقد توريد االالت يتم توفري قطع غيار وا�سالك
واللباد ملدة �سنة ومت ا�ستخدام هذه القطع خالل عام 2011م بالإ�ضافة لزيادة االنتاج بن�سبة  %11.7يف عام 2012م كما زاد ر�صيد خمزون قطع الغيار مببلغ 8.2
مليون ريال �سعودي يف عام 2013م مع زيادة االنتاج بن�سبة  %4.5خالل الفرتة ذاتها.
انخف�ض ر�صيد قطع الغيار بن�سبة  %17.5من  66.4مليون ريال �سعودي يف �سبتمرب 2013م الى  54.8مليون ريال �سعودي يف �سبتمرب 2014م .ويعود ال�سبب
الرئي�سي يف ذلك �إلى �إعادة ت�صنيف بع�ض قطع الغيار امل�سجلة من �ضمن قطع الغيار املتعلقة باملخزون كما يف �سبتمرب 2013م �إلى اال�صول الثابتة وخا�صة الآالت
واملعدات حيث مت ت�سجيلها من �ضمن امل�صروفات الر�أ�س مالية التجديدية يف �سبتمرب 2014م.
بضاعة تامة

ارتفع ر�صيد الب�ضاعة التامة بن�سبة  %23.7من  10.7مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2011م �إلى  13.2مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م نتيجة زيادة
الإنتاج بن�سبة  %11.7من  303.8الف طن يف عام 2011م �إلى  339.2الف طن يف عام 2012م ،نتيجة الى توريد اوامر انتاج فى عام  2012ح�سب طلب العمالء.
كما تراجع ر�صيد الب�ضاعة التامة بن�سبة  %29.7من  13.2مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م �إلى  9.3مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2013م نتيجة الرتفاع
الكمية املباعة عن الكمية املنتجة بـ  2000طن مما ادى ال�ستخدام ال�شركة للب�ضاعة التامة املتوفرة يف نهاية عام 2012م ،بالإ�ضافة الى ذلك قامت ال�شركة بتوريد
اغلب �أوامر البيع قبل انتهاء العام 2013م.
ارتفع ر�صيد الب�ضاعة التامة من  7.1مليون ريال �سعودي يف �سبتمرب 2013م �إلى  14مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م
نتيجة زيادة الإنتاج بن�سبة  %10خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م مقارنت ًا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م.
مخصص المخزون بطيء الحركة

بد�أت ال�شركة يف عام 2011م بتخ�صي�ص مبلغ ال يق ّل عن  250.000ريال �سعودي �شهري ًا (�أي  3.000.000ريال �سعودي �سنوي ًا) للمخزون البطيء احلركة و�/أو
الغري �صالح لال�ستعمال يف نهاية الفرتة (كان يتم جرد املخزون يف ال�شركة ب�شكل �سنوي حتّى نهاية ال�سنة املالية يف  31دي�سمرب  ،2013ومن ثم بد�أت ال�شركة من
 1يناير 2014م بجرد املخزون ب�شكل ربع �سنوي) تقوم ال�شركة بتقييم مالئمة الر�صيد اخلتامي ملخ�ص�ص املخزون بناء ًا على نتائج جرد املخزون ونتائج عمليات
التفتي�ش الدورية للمخزون التي يقوم بها الفريق الفني .يتم �شطب �سلع املخزون امل�صنفة حتت ال�سلع بطيئة احلركة /غري �صاحلة لال�ستعمال �ضمن خم�ص�ص
املخزون وميكن �أن يتم عك�س ر�صيد خم�ص�ص املخزون ب�شكل جزئي/كامل بناء ًا على تقييم الإدارة يف نهاية الفرتة .يتم �إدراج �أي �إنعكا�س �ضمن قائمة الدخل
العائدة للفرتة التي حدث فيها هذا الإنعكا�س.
جدول �:93شطب املخزون كما يف  31دي�سمرب 2011م2012 ،م و 2013م و� 30سبتمرب 2013م و2014م
دي�سمرب 2011م

دي�سمرب 2012م

دي�سمرب 2013م

�سبتمرب 2013م

�سبتمرب 2014م

�ألف ريال �سعودي
املواد اخلام

2.146

2.086

-

-

-

املواد الكيميائية

53

3.289

265

-

830

الن�شا

177

-

-

-

-

�أدوات ا�ستهالكية – �أ�سالك واللباد

433

-

-

-

-

-

-

-

265

-

830

ب�ضاعة تامة
املجموع

2.811

10
5.482
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قامت ال�شركة يف عام 2011م ب�شطب املخزون بقيمة  2.8مليون نتيجة لإنخفا�ض الوزن للورق امل�سرتجع الذي مت �شرا�ؤه من املرادم حيث �أنه يكون رطب كجزء من
عملية الفرز واثناء التخزين يتعر�ض لعملية التبخر وتقل قيمتة �أثناء عملية التخزين.
كما قامت ال�شركة يف عام 2012م ب�شطب املخزون بقيمة  5.4مليون نتيجة تغيري ال�شركة للتكنلوجيا امل�ستخدمة يف عملية الت�صنيع مما ادى الى تغيري املواد
الكيميائية املوجودة لدى ال�شركة وا�ستبدالها مبواد اخرى لتتنا�سب مع التكنلوجيا اجلديدة ،باال�ضافة الى �إنخفا�ض الوزن للورق امل�سرتجع الذي مت �شرا�ؤه من
املرادم حيث يكون رطب كجزء من عملية الفرز واثناء التخزين يتعر�ض لعملية التبخر وتقل قيمته ،لذلك تقوم ال�شركة حالي ًا ب�إ�ستخدام الورق امل�سرتجع الذي مت
�شرا�ؤه من املرادم مبا�شرة يف عمليات الت�صنيع لتاليف انخفا�ض وزنه وبالتايل قيمته.
ويف عام 2013م مت �شطب املخزون بقيمة  265الف ريال �سعودي نتيجة انتهاء �صالحية بع�ض املواد الكميائية.
كما مت �شطب املخزون يف � 30سبتمرب 2014م بقيمة  830الف ريال �سعودي نتيجة انتهاء �صالحية بع�ض املواد الكميائية.
مصاريف مدفوعة مقدمًا وارصدة مدينة أخرى

تتكون امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا والأر�صدة املدينة الأخرى ب�شكل رئي�سي من املطالبة املتعلقة مب�صلحة املياه وال�صرف ال�صحي.
ال�شركة طرف يف ق�ضية واحدة فقط رفعتها ال�شركة �ضد املديرية العامة للمياه مبنطقة مكة املكرمة �إثر نزع الأخرية لأر�ض تعود ملكيتها لل�شركة .وقد قيمت
املديرية العامة للمياه الأر�ض بقيمة  28.900.000ريال فرفعت ال�شركة دعوى �أمام ديوان املظامل تطالب بتعوي�ض عادل وفق ًا للقيمة ال�سوقية للأر�ض .وقد �صدر
حكم نهائي ل�صالح ال�شركة ب�إعادة تقييم التعوي�ض عن الأر�ض .كما �أ�صدر معايل وزير املياه والكهرباء القرار رقم  1/7056بتاريخ 1435/8/14هـ (املوافق
2014/06/12م) ب�إعادة ت�شكيل جلنة لتقدير التعوي�ض املنا�سب للأر�ض ،وبتاريخ 1435/9/19هـ (املوافق 2014/07/16م) تو�صلت اللجنة �إلى قرار مفاده
تقدير قيمة الأر�ض املنزوعة من ال�شركة بقيمة  129.732.970ريال �سعودي تلتزم بدفعها املديرية العامة للمياه لل�شركة .عل ًما �أن القيمة الدفرتية للأر�ض هي
 25.724.185.01ريال �سعودي بينما القيمة الدفرتية للمباين واملعدات عليها هي  4.766.445.47ريال �سعودي .ويف حال حت�صيل التعوي�ض ف�سيتم دفعه
بالكامل لل�شركة.
�إرتفعت امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا والأر�صدة املدينة الأخرى من  75.6مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2011م �إلى  93.9مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م
نتيجة لزيادة قيمة امل�صاريف املدفوعة مقدما للموردين ب�سبب متطلبات بالدفع م�سبق ًا وخا�صة قطع الغيار واملواد الكميائية امل�شرتاة مببلغ  25.6مليون ريال
�سعودي يف عام 2011م الى  36مليون ريال �سعودي يف عام 2012م و�شكلت ن�سبة الدفعات املقدمة للموردين من امل�صاريف املدفوعة مقدما والأر�صدة املدينة
الأخرى كما يف  31دي�سمرب 2011م2012 ،م ن�سبة  %38.0 ،%34.0على التوايل.
انخف�ض ر�صيد امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا والأر�صدة املدينة الأخرى من  93.9مليون ريال �سعودي يف عام 2012م الى  86.6مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب
2013م نتيجة ت�سوية املبلغ امل�ستحق من �شركة �سو�سيته املغربية لتجميع و�إعادة تدورير الورق مببلغ  3.6مليون ريال �سعودي يف عام 2013م .كما قامت �شركة
ال�شرق الأو�سط حلماية البيئة املحدودة يف عام 2013م مبلغ بدفع  1.9مليون ريال �سعودي عن �أرباح ال�شركة التي مت �إعالنها يف عام 2011م.
انخف�ضت امل�صاريف املدفوعة مقدما والأر�صدة املدينة الأخرى ب�شكل حمدود من  90.6مليون ريال �سعودي يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  84.9مليون ريال �سعودي
يف � 30سبتمرب 2014م ب�سبب �إنخفا�ض الدفعات املقدمة للموردين مببلغ  3.3مليون ريال �سعودي نتيجة الإنخفا�ض يف م�شرتيات قطع الغيار واملواد الكيميائية
ويعود ال�سبب يف ذلك الى تر�شيد ا�ستهالك املواد الكيميائية وزيادة كفاءة الت�شغيل.
مطلوب من جهات ذات عالقة

ّ
يلخ�ص اجلدول التايل املطلوب من جهات ذات عالقة كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و� 30سبتمرب 2013م و2014م.
جدول :94مطلوب من جهات ذات عالقة
الطرف

�ألف ريال �سعودي

دي�سمرب
2011م

دي�سمرب
2012م

دي�سمرب
2013م

�سبتمرب
2013م

�سبتمرب
2014م

ال�شركة
618

-

عبداهلل املعمر

-

-

-

-

�شركة بيئتنا

99.000

73.871

53.413

52.970

-

اجمايل

99.000

73.871

53.413

53.588
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يتعلق �إجمايل امل�ستحق من �شركة بيئتنا ،وهي �شركة ذات عالقة ،ب�صفقتني نفذتهما وا�سكو مع بيئتنا .متثلت ال�صفقة الأولى يف بيع وا�سكو ح�صتها يف �شركة
م�ساهمة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف جمال �إدارة املك ّبات يف الريا�ض �إلى بيئتنا مقابل  74.1مليون ريال �سعودي يف عام 2011م .كان الطرف الآخر يف
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هذه ال�شركة امل�ساهمة �شركة ال�شرق الأو�سط حلماية البيئة املحدودة .بلغ ا�ستثمار وا�سكو يف هذه ال�شركة  79مليون ريال �سعودي ومت تقدير خ�سارتها بقيمة 366
الف ريال �سعودي عند بيع ح�صتها �إلى بيئتنا� .أ ّما ال�صفقة الثانية فكانت بيع وا�سكو ح�صتها يف �شركة �سو�سيتيه املغربية لتجميع و�إعادة تدوير الورق املحدودة،
وهي �شركة م�ساهمة يف املغرب� ،إلى بيئتنا مقابل  24.9مليون ريال �سعودي .والطرف الآخر يف هذه ال�شركة امل�ساهمة هو �شركة مغربية ومت ت�أ�سي�س هذه ال�شراكة
عام 2008م بهدف جتميع الورق امل�سرتجع يف املغرب.
انخف�ضت املبالغ املطلوبة من اجلهات ذات العالقة بن�سبة  %25.4من  99مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2011م �إلى  %73.9مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب
2012م ومن ثم بن�سبة  %27.7من  73.9مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م �إلى  53.4مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2013م نتيجة حت�صيل املبالغ امل�ستحقة
من �شركة بيئتنا.
انخف�ضت املبالغ املطلوبة من اجلهات ذات العالقة يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب عام 2013م بن�سبة  %100من  53.6مليون ريال �سعودي يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب عام 2013م �إلى ال�شيء ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب عام 2014م .ويعود ال�سبب يف ذلك �إلى
حت�صيل كامل املبالغ امل�ستحقة من �شركة بيئتنا وعبداهلل املعمر (�أحد امل�ساهمني يف ال�شركة والذي �سدد املبلغ امل�ستحق عليه يف �سبتمرب 2013م والبالغ  618الف
ريال �سعودي قبل نهاية عام 2013م).
الموجودات غير المتداولة
والمعدات
ممتلكات وآالت
ّ

متتلك ال�شركة التابعة وا�سكو �شركتان نفعي ًا خارج اململكة وهما (معمل جتميع وكب�س املخلفات الورقية يف اليمن و �شركة امل�صنع ال�سعودي لكب�س املخلفات الورقية
يف ال�سودان) .عدا ذلك المتتلك ال�شركة او ال�شركات التابعة �أية �أ�صول خارج اململكة العربية ال�سعودية.
ّ
يلخ�ص اجلدول التايل املمتلكات والآالت واملعدّات العائدة لل�شركة كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و� 30سبتمرب 2013م و2014م.
جدول :95املمتلكات والآالت واملعدّات
�ألف ريال �سعودي
التكلفة – يناير 11

�أرا�ضي

مباين و كبائن
متحركة

59.320

�إ�ضافات

-

ا�ستبعادات  /حتويالت

-

االت ومعدات

�أثاث وجتهيزات
مكتبية

�سيارات

156.146

811.518

12.974

24.079

2.339

58.210

2.232

4.671

37.490

()2

()8

م�شاريع
حتت
التنفيذ

املجموع

-

1.064.038

231

()1.563

التكلفة – دي�سمرب 11

59.320

158.483

907.218

15.198

27.187

67.683
-

331

35.917
1.167.638

اال�ستهالك االفتتاحي

-

()11.188

()158.508

()9.978

()15.367

-

()195.041

اال�ستهالك لل�سنة

-

()4.226

()46.639

()1.365

()4.484

-

()56.713

ا�ستبعادات  /حتويالت

-

1.266

-

2.130

اال�ستهالكات املرتاكمة

-

()15.414

()204.286

()11.340

()18.585

-

-

3

861

()249.625
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59.320

143.069

702.933

3.858

8.602

231

918.013

التكلفة  -يناير 12

59.320

152.160

913.541

15.199

27.187

231

1.167.638

�إ�ضافات

-

820

62.754

2.102

6.327

1.243

73.246

ا�ستبعادات  /حتويالت

-

()285

()1.185

()2.432

()2

()921

()39

التكلفة – دي�سمرب 12

59.320

152.695

976.293

17.262

32.593

1.238.452

289

اال�ستهالك االفتتاحي

-

()15.414

()204.286

()11.340

()18.585

-

()249.625

اال�ستهالك لل�سنة

-

()4.996

()58.836

()1.409

()4.028

-

()69.269

ا�ستبعادات  /حتويالت

-

-

-

-

774

-

774
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اال�ستهالكات املرتاكمة

�أرا�ضي

مباين و كبائن
متحركة

االت ومعدات

�أثاث وجتهيزات
مكتبية

�سيارات

-

()20.410

()263.122

()12.749

()21.839

م�شاريع
حتت
التنفيذ
-

املجموع
()318.120

�صايف القيمة الدفرتية دي�سمرب12

59.320

132.285

713.171

4.513

10.753

289

920.332

التكلفة  -يناير 13

59.320

152.696

976.294

17.262

32.592

289

1.238.452

�إ�ضافات

7.451

796

54.632

1.795

1.054

37.079

102.806

199

()1.031

-

ا�ستبعادات  /حتويالت

-

التكلفة – دي�سمرب 13

66.770

153.690

1.029.895

()764

19.057

32.882

()199
37.169

()1.795
1.339.463

اال�ستهالك االفتتاحي

-

()20.410

()263.122

()12.749

()21.839

-

()318.120

اال�ستهالك لل�سنة

-

()4.728

()66.660

()1.702

()4.174

-

()77.263

ا�ستبعادات  /حتويالت

-

-

1.534

اال�ستهالكات املرتاكمة

1.023

-

511

-

-

()25.138

()328.758

()14.451

()25.502

-

()393.850

�صايف القيمة الدفرتية دي�سمرب13

66.770

128.553

701.136

4.606

7.380

37.169

945.613

التكلفة  -يناير 13

59.320

152.696

976.294

17.262

32.592

289

1.238.452

�إ�ضافات

7.440

1.866

40.828

3.293

444

15.790

69.661

-

()770

()70

()1.796

154.562

1.016.165

20.555

32.266

16.008

1.306.317

ا�ستبعادات  /حتويالت

-

التكلفة – �سبتمرب 13

66.760

-

()956

اال�ستهالك االفتتاحي

-

()20.410

()263.122

()12.749

()21.839

-

()318.120

اال�ستهالك لل�سنة

-

()4.369

()47.822

()2.070

()3.252

-

()57.513

ا�ستبعادات  /حتويالت

-

404

-

1.430

اال�ستهالكات املرتاكمة

-

()24.779

()309.918

()14.819

()24.687

-

()374.203

-

-

1.026

�صايف القيمة الدفرتية �سبتمرب13

66.760

136.106

699.925

5.736

7.579

16.009

932.114

التكلفة – يناير 14

66.770

160.013

1.023.572

19.057

32.882

37.169

1.339.463

�إ�ضافات

-

1.399

51.418

2.571

3.413

75.317

134.118

ا�ستبعادات  /حتويالت

-

879

()848

()1

()488

()1.206

()1.664

التكلفة – �سبتمرب 14

66.770

162.291

1.074.142

21.627

35.807

111.280

1.471.917

اال�ستهالك االفتتاحي

-

()25.138

()328.758

()14.451

()25.502

-

()393.850

اال�ستهالك لل�سنة

-

()3.846

()56.545

()1.379

()2.839

-

()64.609

ا�ستبعادات  /حتويالت

-

488

-

925

اال�ستهالكات املرتاكمة

-

()28.984

()384.866

()15.830

()27.853

-

()457.534

133.307

689.275

5.797

7.954

111.280

1.014.383
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66.770

-

-

437

جدول  :96متو�سطات اال�ستهالك
متو�سط الإ�ستهالك

فئة الأ�صول
مباين و كبائن متحركة

%17-3

الآالت ومعدات

%20-5

�أثاث وجتهيزات مكتبية

%33-5
%20

�سيارات
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جدول :97ن�سبة اجلزء امل�ستهلك للأ�صول من تكلفتها و�صايف قيمتها الدفرتية
دي�سمرب2011م

دي�سمرب2012م

دي�سمرب2013م

�سبتمرب 2013م

�سبتمرب 2014م

�ألف ريال �سعودي
التكلفة

1.167.638

1.238.452

1.339.463

1.306.317

1.471.917

�صايف القيمة الدفرتية

918.013

920.332

945.613

932.114

1.014.383

اال�ستهالكات املرتاكمة

249.625

318.120

393.850

374.203

457.534

اال�ستهالكات املرتاكمة كن�سبة من التكلفة

%21.4

%25.7

%29.4

%28.6

%31.0

اال�ستهالكات املرتاكمة كن�سبة من �صايف
القيمة الدفرتية

%27.2

%34.6

%41.7

%40.1

%45.1

امل�صدر :القوائم املالية املوحدّة

ارتفعت القيمة الدفرتية ال�صافية للأ�صول الثابتة بن�سبة  %0.2من  918مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2011م �إلى  920.3مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب
2012م نتيجة لال�ستثمارات يف الآالت واملعدات وب�شكل رئي�سي فيما يتعلق بامل�صروفات الر�أ�س مالية لل�صيانة البالغة  49مليون ريال �سعودي يف عام 2012م.
ارتفعت القيمة الدفرتية ال�صافية للأ�صول الثابتة بن�سبة  %2.7من  920.3مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م �إلى  945.6مليون ريال �سعودي يف عام
2013م .متثل الآالت و املعدّات اجلزء االكرب من املوجودات الثابتة حيث كانت قيمتها الدفرتية ال�صافية  701.1مليون ريال �سعودي يف عام 2013م .ويعود ال�سبب
الرئي�سي يف ذلك ال�ستثمارات ال�شركة يف الآالت واملعدات وب�شكل رئي�سي املتعلقة بامل�صروفات الر�أ�س مالية التو�سعية والتي بلغت  70مليون ريال �سعودي يف عام
2013م.
ارتفعت القيمة الدفرتية ال�صافية للأ�صول الثابتة بن�سبة  %8.8من  932.1مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب � 2013إلى  1مليار
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة للأ�ستثمارات يف الآالت واملعدات وخا�صة امل�صروفات الر�أ�س مالية التو�سعية والتي بلغت
 95مليون ريال �سعودي يف الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م.
بلغت القيمة الدفرتية للأرا�ضي  66.7مليون ريال �سعودي يف �سبتمرب 2014م .يتم ا�ستخدام قطع الأرا�ضي اململوكة لل�شركة لأن�شطة ال�شركة ووا�سكو.
�إن كافة الأرا�ضي واملباين والكبائن املتحركة والآالت واملعدات والأثاث والتجهيزات املكتبية املوجودة يف �سبتمرب 2014م مرهونة مبوجب رهن من الدرجة الأولى
ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،ومرهونة من الدرجة الثانية ل�صالح البنك العربي الوطني.
ابرمت ال�شركة عدة عقود �إيجار ت�شغيلي والتي عاد ٌة تكون مدتها �سنة وحدة وتتعلق ب�صورة رئي�سية ببع�ض العقارات ،بلغت امل�صاريف الإيجارية املتعلقة بهذه
الإتفاقية للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م  5.5مليون ريال �سعودي.
بلغت القيمة الدفرتية ال�صافية لل�سيارات  7.4مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2013م وهي مرتبطة عموم ًا با�سطول املركبات اخلا�ص ب�شركة وا�سكو واملك ّون من
� 350شاحنة م�ستخدمة لتجميع الورق امل�سرتجع .حتمل هذه ال�شاحنات ما يقارب � 500إلى  2.000طن من املخلفات �سنوي ًا ح�سب امل�سار �أي امل�سافة من� /إلى
نقطة التجميع ومكتب وا�سكو الرئي�سي حيث يتم فرز املخلفات .ومن اجلدير بالذكر �أنه ك ّلما كانت نقطة التجميع �أبعد كل ّما ق ّل حجم املخلفات املنقولة يومي ًا.
�أبرمت ال�شركة �إتفاقية ت�أمني مع �شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين (ميدغلف) التي تغطي �إلى حد  971مليون ريال �سعودي للأ�صول الثابتة.
ي�شمل ذلك تغطية بقيمة  823مليون ريال �سعودي للآالت و 99مليون ريال �سعودي لإنقطاع الأعمال و 36مليون ريال �سعودي ملراكز جتميع وا�سكو .هذا الت�أمني
�صالح لغاية مار�س 2015م.
لدى ال�شركة ا�صول ثابتة يف اليمن وال�سودان وبلغت �صايف قيمتها الدفرتية  1.3مليون ريال �سعودي كما يف �سبتمرب 2014م.
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وت�شمل الأ�صول الثابتة التابعة لل�شركة واملتواجدة يف ال�سودان مباين والآالت ومعدات و�أثاث جتهيزات مكتبية و ال�سيارات وبلغت �صايف قيمتها الدفرتية  400الف
ريال �سعودي و 220الف ريال �سعودي و  1.7الف ريال �سعودي و  90.4الف ريال �سعودي على التوايل كما يف �سبتمرب 2014م.
تت�ألف الأ�صول الثابتة التابعة لل�شركة واملوجودة يف اليمن من مباين والآالت ومعدات و�أثاث وجتهيزات مكتبية وال�سيارات وبلغت �صايف قيمتها الدفرتية 329.4
الف ريال �سعودي و  147.3الف ريال �سعودي و  3.2الف ريال �سعودي و  106.5الف ريال �سعودي على التوايل كما يف � 30سبتمرب 2014م.
بلغت اال�ستهالكات املرتاكمة للأ�صول كن�سبة من التكلفة  %31كما يف �سبتمرب 2014م ,ويعني ذلك �أنه قد مت �إ�ستهالك ما يقارب ثلث العمر الإنتاجي للأ�صول
الثابتة العائدة لل�شركة (باملفهوم املحا�سبي).
الخطط المستقبلية

تخطط ال�شركة مل�شروع �إن�شاء خط �إنتاج رابع بطاقة �إنتاجية ا�ستيعابية مقدارها  300.000طن ورق �سنوي ًا .و�سوف يبد�أ العمل على تنفيذ امل�شروع يف عام 2015م
ويتوقع �أن يبا�شر خط الإنتاج الرابع عمله يف عام 2018م و�أن ي�صل �إلى طاقة ت�شغيلية فعلية مقدارها  770الف طن ورق �سنوي ًا يف عام 2020م .وتبلغ التكلفة
التقديرية للم�شروع مبلغ  750مليون ريال �سعودي منها  50مليون ريال �سعودي لأر�ض امل�شروع ،و 60مليون ريال �سعودي لإن�شاء املبنى ،ومبلغ  640مليون ريال
�سعودي للمكائن والآالت واملعدات .وقد قامت ال�شركة بالفعل بعمل الدرا�سات الالزمة للقيام بتو�سيع امل�صنع ،وبعد االنتهاء من امتام درا�سة اجلدوى يف نهاية
�شهر مايو 2015م تنوي ال�شركة التوا�صل مع اجلهات املقر�ضة للح�صول على التمويل الالزم (عرب �صندوق التنمية ال�صناعي وم�صادر ذاتية) ،بالإ�ضافة خلطط
ال�شركة لبناء املبنى الإداري اجلديد والذي �سوف يبد�أ العمل فيه يف �شهر مار�س من عام 2015م .وبلغت التكلفة التقديرية لهذا امل�شروع  4.000.000ريال
�سعودي مموله عن طريق �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  2.090.282ريال �سعودي واملبلغ املتبقي  1.909.718ريال �سعودي متويل ذاتي واملتوقع
انتهائه يف فرباير 2016م .يف بداية الربع االول من عام 2014م ابرمت ال�شركة عقد توريد برنامج �ساب املحا�سبي مع �شركة �ساب ( )SAPبقيمة 3.109.289
ريال �سعودي ومت التمويل عن طريق �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  1.624.823ريال �سعودي ،ومتويل ذاتي من ال�شركة مببلغ  1.484.466ريال
�سعودي ،ومت االنتهاء من امل�شروع وبد�أت ال�شركة العمل بنظام �ساب املحا�سبي من تاريخ 2015/01/06م كما بد�أ العمل به يف ال�شركة التابعة (وا�سكو) يف
2015/03/01م.
المصروفات الرأس مالية التوسعية

دفعت ال�شركة مبلغ  42.7مليون ريال �سعودي و 17.6ريال �سعودي و 70.2ريال �سعودي على امل�صروفات الر�أ�س مالية التو�سعية خالل الأعوام 2011م و2012م
و2013م على التوايل ،حيث تع ّلقت معظم هذه امل�صروفات بالتح�سينات التكنولوجية و�شراء الآالت جديدة منها عجان الورق بتكلفة بلغت  63.5مليون ريال
�سعودي ب�سعة  480الف طن ،والتي من املفرت�ض بدء ا�ستخدامها يف � 30أبريل 2015م .ت�ستخدم �آلة عجان ورق حموري (افقي) لإزالة احلرب من الورق املطبوع
امل�سرتجع ومعاجلة املخلفات الورقية ذات النوعية الرديئة .بحيث متكن وا�سكو على جتميع كمية �إ�ضافية تبلغ  150الف طن �سنويا من املخلفات الورقية ذات
النوعية الرديئة والورق املطبوع والذي كان من ال�صعب �إعادة تدويره من قبل ال�شركة.
المصروفات الرأس مالية للصيانة

يجب �أن يتوفر جزء من قطع الغيار يف املوقع لتجنب املخاطر املرتبطة بت�أخري الإنتاج والتوقف عن العمل – وبخا�صة لأن الإنتاج يتم على مدار ال�ساعة .با�ﻹ �ضافة
�إلى ذلك� ،إن قطع الغيار ت�صنع بناء على الطلب ولي�ست متاحة ب�سهولة يف ال�سوق .ولذلك ،فان النق�ص يف توفر قطع الغيار قد ي�ؤدي �إلى خ�سائر كبرية نتيجة
لتوقف االنتاج.
بلغت امل�صروفات الر�أ�س مالية لل�صيانة  9.9مليون ريال �سعودي و 49مليون ريال �سعودي و 30.6مليون ريال �سعودي خالل الأعوام 2011م و2012م و2013م
على التوايل.
يتم حتميل نفقات ال�صيانة والإ�صالحات الروتينية ،التي لي�س من �ش�أنها �أن تزيد من العمر الإنتاجي املقدر للأ�صل ،على قائمة الدخل عند تكبدها ،بلغت هذه
النفقات  32مليون ريال �سعودي و 40مليون ريال �سعودي و 41مليون ريال �سعودي يف كل من الأعوام 2011م و2012م و2013م على التوايل.
وكان �إرتفاع امل�صروفات الر�أ�س مالية لل�صيانة بني عامي 2011م و2012م متعلق ب�شكل رئي�سي بزيادة الإنتاج بن�سبة  ٪11.7خالل الفرتة ذاتها .وال�سبب الرئي�سي
لذلك �أن ال�شركة فى عام 2011م قد ا�ستخدمت قطع الغيار والتي وردت مع ان�شاء م�شروع خط االنتاج الثالث والذى مت االنتهاء منه بنهاية عام 2010م بدون
تكلفة حيث ا�ستهلكت بالعام 2011م اما عام 2012م فقد تكلفت ال�شركة م�صروفات را�سمالية روتينية بكلفتها العالية .اما يف العام 2013م انخف�ضت امل�صروفات
الرا�سمالية لل�صيانة بن�سبة  %37.6حيث قامت ال�شركة يف منت�صف عام 2011م بتوقيع اتفاقية مع �شركة ميت�سو (�شركة فنلندية) ملدة ثالث �سنوات بتكلفة
 2.1مليون دوالر لتطوير ق�سم ال�صيانة التابع لل�شركة .مما �أدى �إلى انخفا�ض امل�صروفات الر�أ�س مالية لل�صيانة بن�سبة  ٪37.5ما بني عامي 2012م و2013م
وال�سيطرة على ت�صاعدها.
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المصروفات الرأس مالية التجديدية

بلغت امل�صروفات الر�أ�س مالية التجديدية  54مليون ريال �سعودي يف عام 2011م وكانت تتعلق ب�شكل رئي�سي من قطع غيار بكلفة  39مليون ريال �سعودي والتي قد
مت اعادة ت�صنيفها من قطع غيار تخ�ص املخزون �إلى قطع غيار تخ�ص الأ�صول الثابتة ويعود ذلك �إلى التغري يف �سيا�سة ال�شركة حيث يتم ت�سجيل قطع الغيار من
�ضمن الأ�صول الثابتة عندما يكون قد جتاوز عمرها ال�سنة.
�أما يف عام 2012م و2013م ،انفقت ال�شركة مبلغ قدره  6.6مليون ريال �سعودي و 2.1مليون ريال �سعودي على امل�صروفات الر�أ�س مالية التجديدية على التوايل
وكانت تتعلق ب�شكل رئي�سي ب�شراء قطع غيار لللآت واملعدات.
ارتفعت امل�صروفات الر�أ�س مالية التجديدية من  4مليون ريال �سعودي خالل الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  6مليون ريال �سعودي خالل الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م .و يعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى �شراء �سيارات وعربات رافعة م�ستخدمة من قبل �شركة وا�سكو لتجميع املخلفات الورقية.
المطلوبات المتداولة

ّ
يلخ�ص اجلدول التايل املطلوبات املتداولة لل�شركة كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و� 30سبتمرب 2013م و2014م.
جدول  :98املطلوبات املتداولة
�ألف ريال �سعودي

دي�سمرب 2011م

دي�سمرب 2012م

دي�سمرب 2013م

�سبتمرب 2013م

�سبتمرب 2014م

املطلوبات املتداولة
قرو�ض ق�صرية الأجل *

141.226

284.190

228.346

223.706

273.540

اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

256.446

139.539

165.167

159.750

150.204

�أوراق دفع

1.805

3.317

1.525

1.683

1.993

ذمم دائنة

30.846

38.082

27.338

29.057

33.637

-

9.821

593

1.021

1.350

م�صاريف م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى

21.571

23.207

27.615

32.039

34.054

جمموع املطلوبات املتداولة

451.894

498.156

450.583

447.256

494.777

مطلوب �إلى جهات ذات عالقة

امل�صدر :القوائم املالية املوحدّة
* يت�ضمن ح�ساب بنكي مك�شوف مبلبغ  6.5مليون ريال �سعودي ل�صالح بنك اجلزيرة

القروض القصيرة األجل

ّ
يلخ�ص اجلدول التايل القرو�ض ق�صرية الأجل كما يف � 30سبتمرب 2014م.
جدول  :99قرو�ض ق�صرية الأجل
الر�صيد كما يف � 30سبتمرب 2014م

متو�سط الفائدة املطبق

�ألف ريال �سعودي
البنك العربي الوطني

59.057

�سيبور � 12شهرا %1.75+

البنك الأهلي التجاري

48.216

�سيبور� 6أ�شهر %1.75+

م�صرف الإمناء

48.100

�سيبور � 6أ�شهر %1.75+

جمموعة �سامبا املالية

33.078

�سيبور� 4أ�شهر %1.75+

بنك اجلزيرة

85.089

�سيبور � 6أ�شهر %3+

�إجمايل القرو�ض ق�صرية الأجل

273.541

امل�صدر  :الإدارة
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جدول  :100القرو�ض ق�صرية الأجل للأعوام املالية 2011م �إلى 2013م ولفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و 2014م
الت�سهيالت
قرو�ض
ق�صرية الأجل املتاحة
�ألف ريال
�سعودي
(الأرقام
2011م
مقربة)

املبلغ
امل�ستخدم

الت�سهيالت
املتاحة

املبلغ
امل�ستخدم

الت�سهيالت
املتاحة

املبلغ
امل�ستخدم

الت�سهيالت املتاحة املبلغ امل�ستخدم

الت�سهيالت
املتاحة

املبلغ امل�ستخدم

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
2011م

2012م

2012م

2013م

2013م

2013م

2013م

2014م

2014م

البنك الأهلي
التجاري

72.000

44.009

72.000

53.528

102.000

43.200

107.000

48.496

142.000

48.216

البنك العربي
الوطني

135.000

97.217

135.000

95.762

138.125

87.022

135.000

120.870

160.000

59.057

م�صرف
الإمناء

-

-

50.000

49.900

50.000

50.000

50.000

43.700

50.000

48.100

بنك اجلزيرة

-

-

85.000

85.000

85.000

-

85.620

-

85.620

78.600

جمموعة
�سامبا املالية

-

-

-

-

100.000

48.125

100.000

10.640

100.000

33.078

207.000

141.226

342.000

284.190

475.125

228.347

477.620

223.706

537.620

267.051

املجموع
امل�صدر  :الإدارة

حتتاج ال�شركة للت�سهيالت ق�صرية الأجل لتمويل احتياجات ر�أ�س املال العامل .يتم احل�صول على التمويل على �شكل �إعتمادات م�ستندية وهي ت�سهيالت جتارية
ق�صرية الأجل مت ت�صنيفها �ضمن بند القرو�ض البنكية ق�صرية الأجل يف قائمة املركز املايل .يتم احل�صول على الإعتمادات امل�ستندية من بنوك حملية خمتلفة
بتكلفة �إقرتا�ض ترتاوح بني � 175إلى  300نقطة �أ�سا�س ح�سب �سعر الفائدة بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية (�سيبور).
تت�ألف القرو�ض ق�صرية الأجل عموم ًا من �إعتمادات م�ستندية وقد �إرتفعت قيمتها من  141.2مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2011م �إلى  284.3مليون ريال
�سعودي يف دي�سمرب 2012م .ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى الزيادة يف احتياجات ر�أ�س املال العامل.
�إنخف�ض ر�صيد القرو�ض ق�صرية االجل بن�سبة  %20من  284.3مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م �إلى  228.3مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2013م.
ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى زيادة الأرباح يف عام 2013م باملقارنة بعام 2012م بحيث اعتمدت ال�شركة ب�شكل �أكرب على النقد املتدفق يف العمليات لتمويل
احتياجات را�س املال العامل.
ويف �سبتمرب 2014م متكنت ال�شركة من احل�صول على ت�سهيالت لإعتمادات م�ستندية من خم�س بنوك حملية (البنك العربي الوطني والبنك االهلي التجاري
وم�صرف الإمناء وجمموعة �سامبا املالية وبنك اجلزيرة) .وقد بلغ جمموع الت�سهيالت املتاحة  537.6مليون ريال �سعودي (بالإ�ضافة �إلى االعتمادات البنكية
وح�ساب بنكي مك�شوف) .يتم تقييم ت�سهيالت الإعتمادات امل�ستندية وجتديدها �سنويا.
بلغت القرو�ض الق�صرية الأجل  223.7مليون ريال �سعودي يف � 30سبتمرب 2013م مقارنة مع  267مليون ريال �سعودي يف � 30سبتمرب 2014م .هذا االرتفاع يف
القرو�ض ق�صرية الأجل ناجت عن احتياجات ر�أ�س املال العامل املرتبط ب�إرتفاع �إجمايل �إنتاج ال�شركة.
جدول  :101ملخ�ص الت�سهيالت البنكية الق�صرية وطويلة الأجل لدى ال�شركة وال�شركة التابعة وال�ضمانات ذات العالقة
البنك

جمموعة �سامبا املالية*
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ال�شركة املقرت�ضة

�شركة ال�شرق الأو�سط
ل�صناعة وانتاج الورق

نوع الت�سهيالت املتاحة

ال�ضمانات

احلد الإئتماين
للت�سهيالت
(ريال �سعودي) كما
يف 2014/09/30م

ال�ضمان امل�شرتك من �شركة لفانا (املعروفة 220.000.000
قر�ض طويل الأجل
�سابق ًا ب�شركة �إبراهيم عبد اهلل �أبو نيان او
قر�ض ق�صري الأجل (�إتفاقية ت�سهيالت اخوانه)  160 ( ٪ 50مليون ريال �سعودي) 100.000.000 ،
ق�صرية الأجل �إ�ضافية)
و�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده ( ٪ 50
 160مليون ريال �سعودي )

الت�سهيالت
امل�ستغلة
(ريال �سعودي)
كما يف
2014/09/30م
178.750.000
33.077.804

البنك

ال�شركة املقرت�ضة

نوع الت�سهيالت املتاحة

ال�ضمانات

احلد الإئتماين
للت�سهيالت
(ريال �سعودي) كما
يف 2014/09/30م

�شركة ال�شرق الأو�سط
ل�صناعة وانتاج الورق

ال�ضمان امل�شرتك من �شركة لفانا (املعروفة 200.000.000
قر�ض طويل الأجل
�سابق ًا ب�شركة �إبراهيم عبد اهلل �أبو نيان
160.000.000
قر�ض ق�صري الأجل (�إتفاقية ت�سهيالت التجارية و اخوانه)  ٪ 50و �شركة عبد
ق�صرية الأجل �إ�ضافية)
القادر املهيدب و�أوالده  ٪ 50بالإ�ضافة �إلى
�سند لأمر من ال�شركة (  347.5مليون ريال
�سعودي) بالإ�ضافة �إلى رهن من الدرجة
الثانية على ممتلكات و �آالت و معدات
ال�شركة

البنك الأهلي التجاري* �شركة ال�شرق الأو�سط
ل�صناعة وانتاج الورق

ال�ضمان امل�شرتك من �شركة لفانا (املعروفة 146.824.652
قر�ض طويل الأجل
�سابق ًا ب�شركة �إبراهيم عبد اهلل �أبو نيان
127.000.000
قر�ض ق�صري الأجل (�إتفاقية ت�سهيالت التجارية و اخوانه) ( ٪ 50من �إجمايل
ق�صرية الأجل �إ�ضافية)
الت�سهيالت) و�شركة عبد القادر املهيدب
و�أوالده ( ٪ 50من �إجمايل الت�سهيالت)

البنك العربي الوطني*

قر�ض ق�صري الأجل (�إتفاقية ت�سهيالت ال�ضمان امل�شرتك من �شركة لفانا (املعروفة 15.000.000
�شركة جتميع و تدوير
�سابق ًا ب�شركة �إبراهيم عبد اهلل �أبو نيان
املخلفات املحدودة (وا�سكو) ق�صرية الأجل �إ�ضافية)
التجارية و اخوانه) ( ٪ 50من �إجمايل
الت�سهيالت) و�شركة عبد القادر املهيدب
و�أوالده ( ٪ 50من �إجمايل الت�سهيالت)
بنك اجلزيرة

�شركة ال�شرق الأو�سط
ل�صناعة وانتاج الورق

م�صرف الإمناء

155.615.678
59.057.065

12.088.332
43.216.351

5.000.000

قر�ض ق�صري الأجل (�إتفاقية ت�سهيالت ال�ضمان امل�شرتك من �شركة لفانا (املعروفة 60.000.000
�سابق ًا ب�شركة �إبراهيم عبد اهلل �أبو نيان
ق�صرية الأجل �إ�ضافية)
التجارية و اخوانه)  %100من اجمايل
الت�سهيالت) و�شركة عبد القادر املهيدب
و�أوالده ( %100من اجمايل الت�سهيالت).

53.600.000

25.620.000

25.000.000

قر�ض ق�صري الأجل (�إتفاقية ت�سهيالت ال�ضمان امل�شرتك من �شركة لفانا (املعروفة 50.000.000
�سابق ًا ب�شركة �إبراهيم عبد اهلل �أبو نيان
ق�صرية الأجل �إ�ضافية)
التجارية و اخوانه)  25 ( ٪ 50مليون
ريال �سعودي) و�شركة عبد القادر املهيدب
و�أوالده  25( ٪ 50مليون ريال �سعودي )

48.100.000

قر�ض ق�صري الأجل (�إتفاقية ت�سهيالت
�شركة جتميع و تدوير
املخلفات املحدودة (وا�سكو) ق�صرية الأجل �إ�ضافية)

�شركة ال�شرق الأو�سط
ل�صناعة وانتاج الورق

الت�سهيالت
امل�ستغلة
(ريال �سعودي)
كما يف
2014/09/30م

ال�ضمان امل�شرتك من �شركة لفانا (املعروفة
�سابق ًا ب�شركة �إبراهيم عبد اهلل �أبو نيان
التجارية و اخوانه) ( %100من اجمايل
الت�سهيالت) و�شركة عبد القادر املهيدب
و�أوالده ( %100من اجمايل الت�سهيالت).
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البنك

�صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي

ال�شركة املقرت�ضة

�شركة ال�شرق الأو�سط
ل�صناعة وانتاج الورق

نوع الت�سهيالت املتاحة

قر�ض طويل الأجل

الإجمايل

ال�ضمانات

ال�ضمان امل�شرتك من �سليمان عبدالقادر
املهيدب ( )٪ 19.91عماد عبدالقادر
املهيدب ( ) ٪ 19.91ع�صام
عبدالقادراملهيدب ( )٪ 19.91عبد
اهلل عبد الرحمن املعمر() ٪ 19.46
عبدالعزيزعبد اهلل �أبو نيان ()٪8.054
�إبراهيم عبداهلل �أبو نيان ( ) ٪ 8.054
خالد عبد اهلل �أبو نيان ( ) ٪ 8.054حممد
عبد اهلل �أبو نيان ( )٪ 8.054عبد الإله
عبد اهلل �أبو نيان (  ) ٪ 8.054بالإ�ضافة
�إلى رهن من الدرجة الأولى على كافة
ممتلكات و الآالت و معدات ال�شركة.

احلد الإئتماين
للت�سهيالت
(ريال �سعودي) كما
يف 2014/09/30م

الت�سهيالت
امل�ستغلة
(ريال �سعودي)
كما يف
2014/09/30م

451.100.000

175.550.000

1.555.544.652

789.055.230

امل�صدر :الإدارة

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

تت�ألف القرو�ض طويلة الأجل من مبالغ مقرت�ضة من البنك الأهلي التجاري والبنك العربي الوطني وجمموعة �سامبا املالية و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
وقدرها  522مليون ريال �سعودي يف �سبتمرب 2014م� .سيتم ت�سديد هذه القرو�ض خالل الفرتة حتّى عام 2019م (�أنظر �إلى جدول  105للمزيد من التفا�صيل).
هذه القرو�ض م�ضمونة ب�سندات و�ضمانات جتارية من بع�ض امل�ساهمني� ،شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده و�شركة لفانا املعروفة �سابق ًا (�شركة �إبراهيم عبداهلل
�أبونيان واخوانه) ،ورهن من الدرجة الثانية على ممتلكات والآالت ومعدات ال�شركة ل�صالح البنك العربي الوطني.
مبوجب �أحكام �إتفاقية �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،يتم رهن املمتلكات والآالت واملعدّات ك�ضمانات للقر�ض� .إن كافة الأرا�ضي واملباين والكبائن املتحركة
والآالت واملعدات والأثاث والتجهيزات املكتبية لل�شركة املوجودة يف �سبتمرب 2014م مرهونة مبوجب رهن من الدرجة الأولى ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي ،ومرهونة من الدرجة الثانية ل�صالح البنك العربي الوطني.
بلغ اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل  150مليون ريال �سعودي كما يف �سبتمرب 2014م ،وي�ستحق دفع هذه القرو�ض خالل عام 2015م (با�ستثناء
الإعتمادات امل�ستندية).
تت�ضمن القرو�ض والت�سهيالت املذكورة �أعاله تعهدات مالية والتي توجب االلتزام  -من بني بنود �أخرى – بقيود متعلقة بالن�سبة احلالية ،وتوزيعات الأرباح ون�سبة
الرافعة املالية .متثل ن�سبة ال�سيولة لل�شركة ن�سبة �أقل من الن�سبة املطلوبة هام�شيا ،وقد ح�صلت ال�شركة على ا�ستثناء من بنك الإمناء والأهلي وجمموعة �سامبا
املالية ب�ش�أن �إنخفا�ض ن�سبة ال�سيولة ،وتعقد ال�شركة ب�أنها قادرة على االلتزام ببنود الت�سهيالت قبل نهاية ال�سنة دون �أي ت�أثري على الت�سهيالت البنكية لل�شركة.
أوراق الدفع

متثل �أوراق الدفع ال�سندات م�ستحقّة ملوردي املواد الكيميائية اخلام وقطع الغيار يف �أوروبا والواليات املتحدة الأمريكية باليورو �أو الدوالر الأمريكي مقيمة بالريال
ال�سعودي.
ارتفع ر�صيد �أوراق الدفع بن�سبة  %83.8من  1.8مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2011م �إلى  3.3مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م ب�سبب حتويل امل�شرتيات
اخلا�صة بقطع الغيار واملتعلقة ب�شكل رئي�سي ب�صيانة الآالت واملعدات والتي ارتفعت بن�سبة  %23من  22.5مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  27.7مليون
ريال �سعودي يف عام 2012م.
انخف�ض ر�صيد �أوراق الدفع بن�سبة  %54من  3.3مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م �إلى  1.5مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2013م نتيجة �إنخفا�ض احلاجة
لقطع الغيار املتعلقة ب�صيانة الآالت واملعدات والتي انخف�ضت م�شرتياتها بن�سبة  %4.3من  27.7مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  26.4مليون ريال �سعودي
يف عام 2013م.
ارتفع ر�صيد �أوراق الدفع بن�سبة  %18.4من  1.7مليون ريال �سعودي يف �سبتمرب 2013م �إلى  2مليون ريال �سعودي يف �سبتمرب 2014م ويعود ال�سبب الرئي�سي يف
ذلك �إلى زيادة م�شرتيات ال�شركة من قطع الغيار والتي متا�شت مع زيادة امل�صروفات الر�أ�س مالية لل�صيانة بن�سبة  %122من  14.7مليون ريال �سعودي خالل فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  32.7مليون ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م.
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الذمم الدائنة

تت�ألف الذمم الدائنة من املبالغ امل�ستحقة ملوردي ال�شركة من مواد اخلام (املتمثلة ب�شكل رئي�سي يف الورق امل�سرتجع واملواد الكيميائية).
ارتفع ر�صيد الذمم الدائنة بن�سبة  %23.5من  30.8مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2011م �إلى  38.1مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م نتيجة زيادة يف
م�شرتيات املواد اخلام يف �أواخر ال�سنة والتي كانت مطلوبة نتيجة لزيادة املبيعات ولبع�ض الطلبات املت�أخرة.
انخف�ض ر�صيد الذمم الدائنة بن�سبة  %28.2من  38.1مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م �إلى  27.3مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2013م نتيجة الإنخفا�ض
يف امل�شرتيات خالل ال�سنة حيث �أنه مت �شراء كمية كبرية من مواد اخلام مقدما لال�ستفادة من اال�سعار املنخف�ضة ن�سبيا.
ارتفع ر�صيد الذمم الدائنة بن�سبة  %15.8من  29.1مليون ريال �سعودي يف �سبتمرب 2013م �إلى  33.6مليون ريال �سعودي يف �سبتمرب 2014م .وذلك الرتفاع
حجم م�شرتيات املواد لتلبية �أوامر ال�شراء امل�ستلمة.
ارتفع عدد �أيام ا�ستحقاق الذمم الدائنة من  27يوما يف دي�سمرب 2011م �إلى  31يوما يف دي�سمرب 2012م ب�سبب الزيادة يف امل�شرتيات يف �أواخر عام 2012م نتيجة
لزيادة املبيعات .كما انخف�ض عدد �أيام ا�ستحقاق الذمم الدائنة من  31يوما يف دي�سمرب 2012م �إلى  21يوما يف دي�سمرب 2013م نتيجة لتح�سن الأر�صدة النقدية
لدى ال�شركة مما �ساعد يف ت�سديد املوردين ب�شكل �أ�سرع.
ارتفع عدد �أيام ا�ستحقاق الذمم الدائنة من  22يوما يف �سبتمرب 2013م �إلى  24يوما يف �سبتمرب 2014م نتيجة لزيادة امل�شرتيات خالل الفرتة ذاتها.
يعتمد عدد �أيام ا�ستحقاق الذمم الدائنة على م�صدر املواد اخلام وخا�ص ًة الورق امل�سرتجع� .إن الن�شاط الرئي�سي لوا�سكو هو احل�صول على الورق امل�سرتجع ل�صالح
ال�شركة من م�صادر خمتلفة من خالل ا�ستغالل ال�شبكة اخلا�صة بها التي ت�ضم  19مركز جتميع و�أ�سطولها الذي ي�ضم �أكرث من � 350شاحنة .تت�ضمن امل�صادر
�شركات الطباعة وحملاّ ت ال�سوبرماركت ومراكز الت�س ّوق وغريها من الأعمال املختلفة ومراكز ردم النفايات ال�سبعة التي ت�ست�أجرها حالي ًا من بلديات خمتلفة.
تقوم وا�سكو بتجميع و�شراء الورق امل�سرتجع من خالل قنوات خمتلفة منها املك ّبات وموظفي وا�سكو الذين يج ّمعون املخلفات من ال�شوارع وال�سوبرماركت ومراكز
الت�سويق و�شركات الطباعة .وعاد ًة ،عند �شراء الورق امل�سرتجع من ال�سوق املفتوح.
مطلوب إلى جهات ذات عالقة

ّ
يلخ�ص اجلدول التايل املطلوب �إلى جهات ذات عالقة كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و� 30سبتمرب 2013م و2014م.
جدول  :102مطلوب �إلى جهات ذات عالقة
�ألف ريال
�سعودي

الطرف

دي�سمرب2011م

دي�سمرب2012م

دي�سمرب2013م

�سبتمرب 2013م

�سبتمرب 2014م

ال�شركة
�شركة لفانا (املعروفة �سابق ًا ب�شركة ابراهيم عبداهلل �أبونيان
و اخوانه)

-

7.615

-

115

-

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

-

115

-

115

-

بيئتنا

-

-

-

-

87

�شركة تطوير وت�شغيل املدن ال�صناعية املحدودة

-

2.092

593

791

1.263

اجمايل

-

9.821

593

1.021

1.350

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة

بلغ ر�صيد املطلوب جلهات ذات عالقة كما يف � 30سبتمرب 2014م مبلغ  1.3مليون ريال �سعودي وميثل امل�ستحق ل�شركة تطوير وت�شغيل املدن ال�صناعية املحدودة
مقابل �شراء املياه خالل �سري الأعمال املعتادة لل�شركة .ومت اعتبار �شركة تطوير وت�شغيل املدن ال�صناعية املحدودة كجهة ذات عالقة لكونها مملوكة جزئيا من
�شركة �أكواباور ،والتي هي مملوكة لكل من �شركة لفانا (املعروفة �سابق ًا ب�شركة ابراهيم عبداهلل �أبو نيان و اخوانه) و�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده.
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

ما يقارب  %77من امل�صاريف امل�ستحقة والأر�صدة الدائنة االخرى تخ�ص الرواتب والأجور امل�ستحقّة بالإ�ضافة للز ّكاة امل�ستحقّة كما يف دي�سمرب 2013م.
ارتفع ر�صيد امل�صاريف امل�ستحقة واالر�صدة الدائنة االخرى بن�سبة  %7.6من  21.6مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2011م الى  23.2مليون ريال �سعودي يف
دي�سمرب 2012م نتيجة ارتفاع م�ستحقات الرواتب واالجور بن�سبة  %100.6من  4مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2011م الى  8.2مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب
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2012م واملتعلقة بدفع �شركة وا�سكو بدفع  3.6مليون متثل رواتب �شركة �سو�سيتيه املغربية لتجميع و�إعادة تدوير الورق املحدودة عن ال�سنوات الثالث ال�سابقة
وكان ذلك من �ضمن اتفاقية البيع املربمة بني ال�شركتني واجلدير بالذكر ان ال�شركة قررت مطالبة ال�شركة املغربية بالرواتب عن العمالة التي مت دفعها م�سبق َا
ومت االتفاق بني ال�شركتني على ت�سوية املبلغ ل�صالح �شركة وا�سكو يف عام 2013م بالإ�ضافة �إلى م�ستحقات مكاف�آت املدراء واملوظفني حيث قررت ال�شركة ت�أخري
توزيعها بعد االنخفا�ض يف الربح ال�صايف لعام 2012م ،ومت ت�سديد هذه امل�ستحقات يف عام 2013م.
ارتفع ر�صيد امل�صاريف امل�ستحقة وذمم الدائنة االخرى بن�سبة  %19من  23مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م الى  27.6مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب
2013م نتيجة ارتفاع الأر�صدة الدائنة االخرى من  3.9مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م الى  6.3مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2013م واملتعلقة ب�شكل
رئي�سي باالتفاقية املربمة مع املعهد العايل للتقنيات الورقية وال�صناعية لتوفري فر�ص يف عمل خلريجي املعهد يف املجاالت املهنية واالدارية.
ارتفع ر�صيد امل�صاريف امل�ستحقة والأر�صدة الدائنة االخرى بن�سبة  %6.3من  32مليون ريال �سعودي يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  34مليون ريال �سعودي يف 30
�سبتمرب 2014م نتيجة زيادة املكاف�أة امل�ستحقة للرئي�س التنفيذي من  %1يف عام 2013م �إلى  %2يف عام 2014م من �صايف الدخل لل�سنة وزيادة خم�ص�ص مكاف�آت
املدراء من  900الف ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  1.8مليون ريال �سعودي يف عام 2014م.
مطلوبات غير متداولة

ّ
يلخ�ص اجلدول التايل املطلوبات غري املتداولة كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و� 30سبتمرب 2013م و2014م.
جدول  :103املطلوبات غري املتداولة
�ألف ريال �سعودي

دي�سمرب 2011م

دي�سمرب 2012م

دي�سمرب 2013م

�سبتمرب 2013م

�سبتمرب 2014م

املطلوبات غري املتداولة
قرو�ض طويلة الأجل

553.641

439.842

455.842

476.133

371.800

تعوي�ضات نهاية اخلدمة

10.459

10.727

16.198

14.244

20.031

جمموع املطلوبات غري املتداولة

564.100

450.568

472.039

490.377

391.831

امل�صدر :القوائم املالية املوحدّة

القروض الطويلة األجل

ّ
يلخ�ص اجلدول التايل القرو�ض الطويلة الأجل مت�ضمنة اجلزء املتداول كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و� 30سبتمرب 2013م و2014م.
جدول  :104قرو�ض طويلة الأجل
�ألف ريال �سعودي

دي�سمرب 2011م

دي�سمرب 2012م

دي�سمرب 2013م

�سبتمرب2013م

�سبتمرب 2014

قرو�ض طويلة الأجل
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

247.060

224.800

170.800

188.800

175.550

البنك العربي الوطني

175.001

283.333

200.000

220.833

155.616

البنك الأهلي التجاري

78.543

54.376

30.209

36.250

12.088

بنك اجلزيرة

58.865

-

-

-

-

التعاون الإ�سالمي لتنمية القطاع اخلا�ص

50.618

16.872

-

-

-

م�صرف الإمناء

200.000

-

-

-

-

-

-

220.000

190.000

178.750

810.087

579.381

621.008

635.883

522.004

جمموعة �سامبا املالية
جمموع القرو�ض طويلة الأجل
امل�صدر  :الإدارة
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جدول  :105القرو�ض طويلة الأجل مت�ضمنة اجلزء املتداول للأعوام املالية 2011م �إلى 2013م و فرتتي الت�سعة �أ�شهر املنتهيتني يف � 30سبتمرب 2013م و
2014م
قرو�ض طويلة الأجل
�ألف ريال �سعودي (الأرقام
مقربة)

الت�سهيالت
املتاحة

املبلغ
امل�ستخدم

الت�سهيالت
املتاحة

املبلغ
امل�ستخدم

الت�سهيالت
املتاحة

املبلغ
امل�ستخدم

2011م

2011م

2012م

2012م

2013م

2013م

الت�سهيالت
املتاحة

املبلغ
امل�ستخدم

الت�سهيالت
املتاحة

املبلغ
امل�ستخدم

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
2013م

2013م

2014م

2014م

�صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي

247.060

247.060

224.800

224.800

170.800

170.800

326.400

188.800

451.100

175.550

البنك العربي الوطني

175.002

175.002

283.333

283.333

200.000

200.000

500.000

220.833

200.000

155.616

البنك الأهلي التجاري

78.542

78.542

54.375

54.375

30.208

30.208

146.825

36.250

146.825

12.088

بنك اجلزيرة

58.865

58.865

-

-

-

-

-

-

-

-

التعاون الإ�سالمي لتنمية
القطاع اخلا�ص

50.618

50.618

16.873

16.873

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220.000

220.000

م�صرف الإمناء

200.000

200.000

-

-

-

-

املجموع

810.087

810.087

579.381

579.381

621.008

621.008

جمموعة �سامبا املالية

220.000
-

190.000
-

635.883 1٫193.225

220.000
-

178.750
-

522.004 1.017.925

امل�صدر  :الإدارة

يتم �ضمان القرو�ض طويلة االجل لل�شركة ب�ضمانات �صادرة من امل�ساهمني ورهن من الدرجة االولى للممتلكات والآالت واملعدات اخلا�صة بال�شركة ل�صالح �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي ورهن من الدرجة الثانية للممتلكات والآالت واملعدات اخلا�صة بال�شركة ل�صالح البنك العربي الوطني.
بلغت اجمايل القرو�ض طويلة االجل  522مليون ريال �سعودي كما يف �سبتمرب 2014م لتمويل تكاليفها الر�أ�س مالية على ال�شكل التايل:
 قامت ال�شركة يف عام 2012م ب�إبرام اتفاقية قر�ض مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  255مليون ريال �سعودي بغر�ض التمويل اجلزئي
لبناء من�ش�آت انتاجية .ا�ستخدم منها مبلغ  189مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2013م ،كما ا�ستخدم منها مبلغ  152.8مليون ريال �سعودي
كما يف � 30سبتمرب 2014م .يبد�أ �سداد ر�صيد القر�ض القائم كما يف � 30سبتمرب 2014م على �أق�ساط ن�صف �سنوية غري مت�ساوية القيمة ومتتد حتى
مايو 2017م.
 قامت ال�شركة ب�إبرام اتفاقية قر�ض �إ�ضايف مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  124.7مليون ريال �سعودي والتي ا�ستخدم منها  22.7مليون
ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م (� 30سبتمرب 2013م� :صفر ريال �سعودي) .يتم �سداد هذا القر�ض على �أق�ساط ن�صف �سنوية غري مت�ساوية
القيمة بنهاية مار�س 2022م.
 ح�صلت ال�شركة خالل عام 2013م على قر�ض من خالل برنامج التمويل الإ�سالمي ل�سامبا مببلغ  220مليون ريال �سعودي حيث ينطبق عليه ر�سوم
�إدارية قدرها  500الف ريال �سعودي .وقد ا�ستخدم منها مبلغ  178.7مليون ريال �سعودي كما يف �سبتمرب 2014م.
 من املقرر �أن يتم �سداد اجلزء املتبقي من القر�ض طويل الأجل مع البنك الأهلي التجاري املقدر مببلغ  12مليون ريال �سعودي من كامل القر�ض البالغ
 30مليون ريال �سعودي على �أق�ساط ربع �سنوية مت�ساوية مبلغ كل منها  6ماليني ريال �سعودي يف اكتوبر 2014م ويناير 2015م.
تت�ضمن القرو�ض والت�سهيالت البنكية �أعاله تعهدات تت�ضمن قيود متعلقة بن�سبة التداول وتوزيعات الأرباح ومعدل الرافعة� .إن ن�سبة �سيولة ال�شركة �أقل بقليل من
الن�سبة املطلوبة ،وقد ح�صلت ال�شركة على ا�ستثناء من بنك الإمناء والأهلي وجمموعة �سامبا املالية ب�ش�أن انخفا�ض ن�سبة ال�سيولة ،وتعتقد ال�شركة ب�أنها قادرة على
االلتزام ببنود الت�سهيالت وان ن�سبة ال�سيولة �ستتح�سن قبل نهاية ال�سنة دون �أي ت�أثري على الت�سهيالت البنكية لل�شركة.
�إن ال�شركة قادرة على احل�صول على ت�سهيالت بنكية لتمويل احتياجات ر�أ�س املال العامل من املتوقع �أن تكون التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية لفرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف �سبتمرب 2015م كافية ل�سداد الدفعات امل�ستحقة للقرو�ض ومن املتوقع �أن ترتفع التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية مببلغ  80مليون
ريال �سعودي ناجت عن الت�سوية للدعوى املقدمة �ضد املديرية العامة للمياه .ومتتلك ال�شركة عالقات قوية مع البنوك املحلية مما ي�ساعدها على احل�صول على
متويل �إ�ضايف عند احلاجة.
قد ي�ؤثر االرتفاع يف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية الناجت عن الزيادة يف الأرباح يف �إنخفا�ض احتياجات ال�شركة للتمويل اخلارجي يف املدى القريب.
ومن املتوقع �أن ينخف�ض اعتماد ال�شركة على القرو�ض طويلة الأجل لتمويل امل�صروفات الر�أ�س مالية ب�سبب اعتماد ال�شركة الكبري على تكوين م�ستوى من النقد
الكايف لتمويل م�صروفاتها الر�أ�س مالية.
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جدول  :106ملخ�ص الدفعات ال�سنوية امل�ستحقة للقرو�ض طويلة الأجل
�ألف ريال �سعودي

الر�صيد كما يف 30
�سبتمرب 2014م

متو�سط الفائدة
املطبق

ال�سنة املالية
2015م

ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية
2017م

ال�سنة املالية
2018م

ال�سنة املالية
2019م

قرو�ض طويلة
ومتو�سطة الأجل
40.000

46.000

51.000

36.000

2.550

�صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي

175.550

43.116

50.000

50.000

12.500

-

قر�ض ملدة � 5سنوات
البنك العربي
الوطني-

155.616

�سيبور� 3أ�شهر
%1.75+

-

-

-

-

الأهلي

12٫088

�سيبور� 3أ�شهر
%2+

12.088

55.000

13٫750

-

جمموعة �سامبا
املالية

178٫750

�سيبور� 3أ�شهر
%2+

55.000

55.000

156.000

62.250

2.550

�إجمايل القرو�ض
طويلة ومتو�سطة
الأجل

522.004

150.204

151.000

امل�صدر  :الإدارة

المتتلك ال�شركة �إي �إلتزامات حتت القبول �أوائتمان القبول �أو التزامات ال�شراء الت�أجريي.
المتتلك ال�شركة �أي �أدوات دين �صادرة �أو قائمة واملوافق عليها ومل يتم �إ�صداراها.
تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

يتم احت�ساب خم�ص�ص تعوي�ضات نهاية خدمة املوظفني مبوجب قانون العمل يف اململكة العربية ال�سعودية .ا�ستمر خم�ص�ص تعوي�ضات نهاية اخلدمة م�ستقر ن�سبي ًا
خالل عام 2012م.
�إرتفع خم�ص�ص تعوي�ضات نهاية خدمة املوظفني بن�سبة  %54.9من  10.5مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  16.2مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة
زيادة يف املخ�ص�صات للموظفني الذين �أمتوا خم�س �سنوات من اخلدمة ،رافقها زيادة يف عدد املوظفني الدائمني من  1.304موظف يف عام 2011م �إلى 1.539
موظف يف عام 2013م بالإ�ضافة �إلى زيادة الرواتب ال�سنوية من  3مليون ريال �سعودي �إلى  4.4مليون ريال �سعودي خالل الفرتة ذاتها.
كذلك �إرتفع خم�ص�ص تعوي�ضات نهاية خدمة املوظفني بن�سبة  %23.7من  16.2مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  20.0مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة زيادة يف املخ�ص�صات للموظفني الذين �أمتوا خم�س �سنوات من اخلدمة ،رافقها زيادة يف عدد املوظفني الدائمني من
 1.369موظف يف عام 2013م �إلى  1.545موظف يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م بالإ�ضافة �إلى زيادة الرواتب ال�سنوية من  4.4مليون ريال
�سعودي �إلى  4.7مليون ريال �سعودي خالل الفرتة ذاتها.
حقوق المساهمين

ّ
يلخ�ص اجلدول التايل حقوق امل�ساهمني كما يف  31دي�سمرب من كل من الأعوام 2011م و2012م و2013م و� 30سبتمرب من كل من الأعوام 2013م و2014م
جدول  :107حقوق امل�ساهمني
�ألف ريال �سعودي

دي�سمرب 2011م

دي�سمرب 2012م

دي�سمرب 2013م

�سبتمرب2013م

�سبتمرب 2014م

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

360.000

400.000

400.000

400.000

500.000

احتياطي نظامي

28.123

31.906

40.714

38.457

49.557

�أرباح م�ستبقاة

18.519

37.563

91.834

96.528

30.423
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دي�سمرب 2011م

دي�سمرب 2012م

دي�سمرب 2013م

�سبتمرب2013م

�سبتمرب 2014م

�ألف ريال �سعودي
ح�سابات امل�ساهمني

24.590

-

-

-

-

جمموع حقوق امللكية اخلا�صة بامل�ساهمني يف
ال�شركة

431.232

469.469

532.548

534.985

579.980

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

42

44

-

-

-

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

431.274

469.513

532.548

534.985

579.980

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة

تت�ألف حقوق امل�ساهمني ب�شكل رئي�سي من ر�أ�س املال والإحتياطي النظامي والأرباح امل�ستبقاة .ارتفع اجمايل حقوق امل�ساهمني بن�سبة  %8.8من  431.3مليون
ريال �سعودي يف دي�سمرب 2011م �إلى  469.5مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م نتيجة تخ�صي�ص مبلغ  40مليون ريال �سعودي من الأرباح امل�ستبقاة كزيادة
يف ر�أ�س مال ال�شركة.
ارتفع اجمايل حقوق امل�ساهمني بن�سبة  %13.4من  469.5مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م �إلى  532.5مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة زيادة
الربح ال�صايف لل�شركة خالل عام 2013م بالإ�ضافة �إلى الزيادة يف االحتياطي النظامي املكون يف دي�سمرب 2013م.
ارتفع اجمايل حقوق امل�ساهمني بن�سبة  %8.4من  534.9مليون ريال �سعودي يف �سبتمرب 2013م �إلى  579.9مليون ريال �سعودي يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة
زيادة الربح ال�صايف لل�شركة خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م وتخ�صي�ص مبلغ  100مليون ريال �سعودي من الأرباح امل�ستبقاة كزيادة يف
ر�أ�س مال ال�شركة.
رأس المال

بلغ ر�أ�س مال ال�شركة كما يف  1يناير 2012م  360مليون ريال �سعودي .خالل عام 2012م ،قرر امل�ساهمني زيادة ر�أ�س املال مببلغ  40مليون ريال �سعودي لي�صبح
 400مليون ريال �سعودي وذلك عن طريق حتويل مبلغ  15مليون ريال �سعودي من الأرباح امل�ستبقاة ومبلغ  25مليون ريال �سعودي من ح�ساب جاري امل�ساهمني.
قرر امل�ساهمون يف � 3سبتمرب 2014م زيادة ر�أ�س املال مببلغ  100مليون ريال �سعودي لي�صبح  500مليون ريال �سعودي بنف�س ن�سب امل�ساهمة لل�شركاء من خالل
الأرباح امل�ستبقاة .مت االنتهاء من الإجراءات القانونية لهذا التحويل يف � 15سبتمرب 2014م .بعد هذا التعديل  ،ا�صبح ر�أ�س مال ال�شركة  500مليون ريال �سعودي
موزع على  50مليون �سهم قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي.
االحتياطي النظامي

مي ّثل الإحتياطي النظامي املتطلبات النظامية طبقا للمادة  176من قانون ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية حيث �أنه على جميع ال�شركات حتويل ما يعادل
 %10من �صايف الدخل ال�سنوي للإحتياطي النظامي �إلى �أن يعادل هذا الإحتياطي  %50من ر�أ�س املال.
األرباح المستبقاة

ارتفعت الأرباح امل�ستبقاة بن�سبة  %102.8من  18.5مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2011م �إلى  37.6مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م ويعود ال�سبب
الرئي�سي يف ذلك �إلى حتويل مبلغ  15مليون ريال �سعودي من الأرباح امل�ستبقاة يف دي�سمرب 2012م لزيادة ر�أ�س مال ال�شركة خالل عام 2012م.
ارتفعت الأرباح امل�ستبقاة بن�سبة  %144.5من  37.6مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م �إلى  91.8مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2013م نتيجة زيادة الربح
ال�صايف خالل عام 2013م بن�سبة  %125.5مقارنة بعام 2012م.
انخف�ضت الأرباح امل�ستبقاة بن�سبة  %68.5من  96.5مليون ريال �سعودي يف �سبتمرب 2013م �إلى  30.4مليون ريال �سعودي يف �سبتمرب 2014م ويعود ال�سبب
الرئي�سي يف ذلك �إلى ر�سملة  100مليون ريال �سعودي من الربح ال�صايف كزيادة يف ر�أ�س املال.
االلتزامات واالرتباطات المحتملة

كما يف  31دي�سمرب 2011م ،كانت ال�شركة ملزمة بخطابات اعتمادات م�ستندية م�ستحقة مببلغ  27.8مليون ريال �سعودي .ويف  31دي�سمرب 2012م ،كانت ال�شركة
ملزمة بخطابات اعتمادات م�ستندية م�ستحقة مببلغ  14.5مليون ريال �سعودي ،وكذلك خطابات �ضمان مببلغ  5.7مليون ريال �سعودي �صدرت خالل �سري الأعمال
املعتادة .كما يف  31دي�سمرب 2013م ،كانت ال�شركة ملزمة بخطابات اعتمادات م�ستندية م�ستحقة مببلغ  34.4مليون ريال �سعودي ،وكذلك خطابات �ضمان مببلغ
 2.5مليون ريال �سعودي� ،صدرت خالل �سري الأعمال املعتادة.
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كما يف � 30سبتمرب 2013م ,كانت ال�شركة ملتزمة بخطابات اعتمادات م�ستندية م�ستحقة مببلغ  13.5مليون ريال �سعودي ،وكذلك خطابات �ضمان مببلغ 3.7
مليون ريال �سعودي� ،صدرت خالل �سري الأعمال املعتادة .كما يف � 30سبتمرب 2014م ,كانت ال�شركة ملتزمة بخطابات اعتمادات م�ستندية م�ستحقة مببلغ 122.1
مليون ريال �سعودي ،وكذلك خطابات �ضمان مببلغ  3.4مليون ريال �سعودي� ،صدرت خالل �سري الأعمال املعتادة.
جدول  :108ر�أ�س املال العامل
دي�سمرب 2011م

دي�سمرب 2012م

دي�سمرب 2013م

�سبتمرب 2013م

�سبتمرب 2014م

�ألف ريال �سعودي
ذمم مدينة  ،بال�صايف

203.620

181.180

200.691

219.713

216.218

خمزون ،بال�صايف

116.563

129.021

134.921

157.621

116.793

()30.846

()38.082

()27.338

()29.057

()33.636

ر�أ�س املال العامل

289.337

272.119

308.274

348.277

299.376

عدد �أيام حت�صيل الذمم املدينة

114

101

96

104

94

عدد �أيام الإحتفاظ باملخزون

101

106

102

117

83

عدد �أيام �إ�ستحقاق الذمم الدائنة

27

31

21

102

24

دورة حتويل النقد

188

176

178

199

153

ذمم دائنة

امل�صدر :القوائم املالية املوحدّة والإدارة

يت�ألف ر�أ�س املال العامل من الذمم املدينة ال�صافية من خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها واملخزون ال�صايف من خم�ص�ص الب�ضاعة بطيئة احلركة والذمم
الدائنة.
انخف�ض ر�أ�س مال العامل بن�سبة  %6من  289.3مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2011م �إلى  272.1مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م .ويعود ال�سبب الرئي�سي
يف ذلك �إلى �إنخفا�ض الذمم املدينة نظرا لتح�سن عدد �أيام حت�صيل الذمم املدينة من  114يوما يف دي�سمرب 2011م �إلى  101يوما يف دي�سمرب 2012م.
ارتفع ر�أ�س املال العامل بن�سبة  %13.3من  272.1مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م �إلى  308.3مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2013م ويعود ال�سبب
الرئي�سي يف ذلك �إلى زيادة يف الذمم املدينة واملخزون نتيجة النمو يف حجم الأعمال.
انخف�ض ر�أ�س املال العامل بن�سبة  %14من  348.3مليون ريال �سعودي يف � 30سبتمرب2013م �إلى  299.4مليون ريال �سعودي يف � 30سبتمرب 2014م ويعود ال�سبب
الرئي�سي يف ذلك �إلى �إنخفا�ض الذمم املدينة نظرا لتح�سن عمليات التح�صيل من العمالء.
بحيث انخف�ض عدد �أيام حت�صيل الذمم املدينة من  104يوما يف �سبتمرب 2013م �إلى  94يوما يف �سبتمرب 2014م والذي رافقة �إرتفاع يف ر�صيد الذمم الدائنة
وذلك نتيجة الى زيادة االنتاج وبالتايل الزيادة يف امل�شرتيات يف الفرتة ذاتها ،من ما �أدى الى �إرتفاع عدد �أيام ا�ستحقاق الذمم الدائنة من  22يوما يف فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  24يوما يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م .بالإ�ضافة �إلى ذلك انخف�ض املخزون خالل الفرتة ذاتها
نتيجة التح�سن يف ادارة املخزون من قبل االدارة مما �أدى �إلى �إنخفا�ض عدد �أيام االحتفاظ باملخزون من  117يوما يف �سبتمرب2013م �إلى  83يوما يف �سبتمرب
2014م.

الموحدة
6 66 -6قوائم التدفقات النقدية
ّ
املوحدة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م والفرتتني املنتهية يف � 30سبتمرب
يعر�ض اجلدول التايل قوائم التدفقات النقدية ّ
2013م و2014م.
جدول  :109قوائم التدفقات النقدية املوحدة
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية � 30سبتمرب
�ألف ريال �سعودي
�صايف الربح قبل الزكاة

2011م

2012م

2013م

2013م

2014م

86.584

38.304

93.708

70.453

92.109

تعديالت
ا�ستهالكات
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56.713

69.269

77.263

57.513

64.609

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية � 30سبتمرب
�ألف ريال �سعودي
م�صاريف مالية ،بال�صايف
(ربح) من بيع الآالت ومعدات
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

2011م
()441

2012م

2013م

2013م

2014م

25.930

32.084

22.331

19.143

()213

()153

()34

()78

-

2.559

324

2.250

2.250

خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة

3.000

3.000

2.676

2.250

4.442

تعوي�ضات نهاية اخلدمة

2.508

3.772

8.474

5.599

4.435

-

-

-

-

-

-

-

-

�أرباح بيع ا�ستثمار
ح�صة ال�شركة من خ�سائر م�شروع م�شرتك

()366
3.283

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
ذمم مدينة ،بال�صايف

()86.527

18.615

()23.839

()44.787

()17.777

خمزون ،بال�صايف

()14.478

()15.458

()8.576

()30.851

13.686

م�صاريف مدفوعة مقدما و�أر�صدة مدينة
�أخرى

()15.509

()18.226

10.764

3.226

1.607

26.394

17.032

20.283

53.413

7.927

()4.509

()2.789

6.300

-

1.401

()9.229

()8.801

757

م�صاريف م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى

7.000

6.216

2.619

8.114

5.202

النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

40.733

169.491

198.638

104.712

250.142

()29.966

()32.480

()23.104

()19.804

الزكاة املدفوعة

()1.041

()1.022

()3.986

()3.986

()1.779

تعوي�ضات نهاية اخلدمة املدفوعة

()767

()1.564

()3.003

()2.082

()602

مطلوب من جهة ذات عالقة
ذمم دائنة
مطلوب جلهات ذات عالقة

الر�سوم املالية املدفوعة -ال�صايف

�صايف النقد املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية

()1.034

-

38.926

136.939

ا�ستبعاد ا�ستثمار

()4.121

�شراء ممتلكات والآالت ومعدات

()67.683

()73.246

1.569

1.871

()70٫235

()71٫375

املتح�صالت من بيع ممتلكات و الآالت
ومعدات
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة
اال�ستثمارية

-

159.169

75.540

()485

()485

()102.806

()69.660

415
()102٫876

444
()69.701

227.957

()134.118
773
()133.345
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فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية � 30سبتمرب
2012م

2013م

2013م

2014م

2011م

�ألف ريال �سعودي
(�سداد) /املتح�صل قرو�ض ق�صرية الأجل
و�أوراق الدفع

()84.376

144.476

()57.635

()62.118

45٫622

املتح�صل�(/سداد) من قرو�ض طويلة الأجل

129.714

()230.706

41.627

56.502

()99.004

ح�سابات امل�ساهمني

2.448

6.199

توزيعات �أرباح مدفوعة

()25.000

حقوق امللكية غري م�سيطرة

1

-

1

�صايف النقد املتوفر من(/امل�ستخدم يف)
الأن�شطة التمويلية

47.786

()80.030

()41.008

�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

16.477

()14.465

15.286

النقد وما يف حكمه بعد ا�ستبعاد �شركة تابعة

-

-

-

-

()41.000

()5.616

223

()94.342

270
-

()1.281

()1.281

النقد وما يف حكمه1 ،يناير

17.954

34.430

19.965

33.970

33.970

النقد وما يف حكمه  31دي�سمرب� 30/سبتمرب

34.431

19.965

33.970

18.908

34.240

امل�صدر :القوائم املالية املوحدّة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

ت�شمل التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية على �صايف الدخل قبل الزكاة بعد ت�سوية الأعباء غري النقدية املتعلقة بالإ�ستهالك وامل�صاريف املالية والتغريات يف
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها وخم�ص�ص الب�ضاعة بطيئة احلركة وخم�ص�ص تعوي�ضات نهاية اخلدمة والربح من ا�ستبعاد ممتلكات والآالت ومعدات
وت�سوية التغريات يف ر�أ�س املال العامل.
ارتفعت التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية بن�سبة  %251.8من  38.9مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  136.9مليون ريال �سعودي يف عام 2012م.
ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى الت�أثري الإيجابي للتغريات يف ر�أ�س املال العامل وعلى وجه التحديد ب�سبب زيادة املدينون التجاريون واملطلوب من جهات ذات
عالقة .وقد ارتفعت التغريات يف ر�أ�س املال العامل من ( )110.5مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  26.9ميلون ريال �سعودي يف عام 2012م ،نتيجة ما يلي:
(�أ)	�إنخفا�ض ر�صيد املدينون التجاريون يف عام 2012م كان نتيجة حت�سن حت�صيل الذمم املدينة من العمالء املحليني وعمالء الت�صدير بحيث حت�سن عدد �أيام
الذمم املدينة من  114يوما يف دي�سمرب 2011م �إلى  101يوما يف دي�سمرب 2012م.
(ب)	�إنخفا�ض ر�صيد املطلوب من جهة ذات عالقة يف عام 2012م نتيجة دفع �شركة بيئتنا مبلغ و قدره  26٫4مليون ريال �سعودي.
يف عام 2013م ارتفعت التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية بن�سبة  %16.2من  136.9مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  159.2مليون ريال �سعودي
عي عام 2013م ،نتيجة ما يلي:
 )1زيادة الربح ال�صايف قبل الزكاة و�ضريبة الدخل بلغت  55٫4مليون ريال �سعودي نتيجة زيادة يف املبيعات والربح الإجمايل يف عام 2013م.
�	)2إنخفا�ض ر�صيد املطلوب من جهة ذات عالقة يف عام 2013م نتيجة �سداد �شركة بيئتنا مبلغ قدره  17مليون ريال �سعودي.
(ت) ارتفعت التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب من  75.5مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  228مليون
ريال �سعودي يف عام 2014م ،و يعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى الت�أثري الإيجابي للتغريات يف ر�أ�س املال العامل و على و جه التحديد �إنخفا�ض دورة حتويل النقد
من  199يوما يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  153يوما يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م .بالإ�ضافة �إلى زيادة الربح
ال�صايف قبل الزكاة و�ضريبة الدخل لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب بن�سبة  %30.7من  70.5مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  92.1مليون ريال
�سعودي يف عام 2014م.
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التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

ت�شمل التدفقات النقدية من الأن�شطة الإ�ستثمارية ا�ستبعاد ا�ستثمار و�شراء املمتلكات والآالت واملعدات واملتح�صالت من بيعها.
يف عام 2012م ،ارتفعت النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة الإ�ستثمارية بن�سبة  %1.6من  70.2مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  71.4مليون ريال �سعودي يف
عام 2012م ومن ثم ارتفعت بن�سبة  %44.1يف عام 2013م من  71.4مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  102.9مليون ريال �سعودي يف عام 2013م .ويعود
ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى الإنفاق الر�أ�س مايل حيث دفعت ال�شركة مبلغ  106.9مليون ريال �سعودي (مت�ضمنة حتويالت قطع غيار من املخزون �إلى الأ�صول
الثابتة والبالغ قيمتها  39مليون ريال �سعودي .ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى التغري يف �سيا�سة ال�شركة بحيث ت�صنف قطع الغيار ك�أ�صول ثابتة بعدما يكون قد
مر على �شرائها �أكرث من �سنة) و  73.2مليون ريال �سعودي و  102.8مليون ريال �سعودي على امل�صروفات الر�أ�س مالية خالل الأعوام 2011م و2012م و2013م
على التوايل .وكانت �أغلب هذه امل�صروفات متعلقة بالتح�سينات التكنولوجية و�شراء الآالت جديدة منها عجان الورق بتكلفة بلغت  63.5مليون ريال �سعودي ب�سعة
 480الف طن واملتوقع بدء ا�ستخدامها يف � 30أبريل 2015م.
ارتفعت �صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة الإ�ستثمارية يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م من  69.7مليون ريال �سعودي �إلى
 133.3مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة زيادة الإنفاق الر�أ�س مايل على املمتلكات والآالت واملعدات.
تخطط ال�شركة مل�شروع �إن�شاء خط �إنتاج رابع بطاقة �إنتاجية ا�ستيعابية مقدارها  300الف طن ورق �سنوي ًا .و�سوف يبد�أ العمل على تنفيذ امل�شروع يف عام 2015م
ويتوقع �أن يبا�شر خط الإنتاج الرابع عمله يف عام 2018م و�أن ي�صل �إلى طاقة ت�شغيلية فعلية مقدارها  770الف طن ورق �سنوي ًا يف عام 2020م .وتبلغ التكلفة
التقديرية للم�شروع مبلغ  750مليون ريال �سعودي منها مبلغ  50مليون ريال �سعودي لأر�ض امل�شروع ومبلغ  60مليون ريال �سعودي لإن�شاء املبنى ومبلغ  640مليون
ريال �سعودي للمكائن والآالت واملعدات وبعد االنتهاء من امتام درا�سة اجلدوى يف نهاية �شهر مايو  2015تنوي ال�شركة التوا�صل مع اجلهات املقر�ضة للح�صول على
التمويل الالزم.
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

تتعلق التدفقات النقدية امل�سخدمة يف /املتوفرة من الأن�شطة التمويلية (ب�سداد)  /املتح�صل من القرو�ض ق�صرية الأجل و�أوراق الدفع والقرو�ض طويل الأجل
وح�سابات امل�ساهمني وتوزيعات الأرباح املدفوعة وحقوق امللكية غري امل�سيطرة.
يف عام 2012م بلغ �صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة التمويلية  80مليون ريال �سعودي نتيجة �سداد قرو�ض طويلة الأجل  230.7مليون ريال �سعودي
وح�صول ال�شركة على قرو�ض ق�صرية الأجل  144.5مليون ريال �سعودي لتمويل �شراء املمتلكات والآالت واملعدات.
يف عام 2013م ،بلغ �صايف النقد امل�ستخدم من الأن�شطة التمويلية  41مليون ريال �سعودي لتمويل التكاليف الر�أ�س مالية وكذلك �سداد القرو�ض ق�صرية الأجل
و�أوراق دفع مببلغ ( 57.6مليون ريال �سعودي) باال�ضافة �إلى �سداد توزيعات �أرباح بقيمة  25مليون ريال �سعودي يف عام 2013م.
بلغ �صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية مبلغ  94.3مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م ب�سبب �سداد قرو�ض طويلة
الأجل ( 99مليون ريال �سعودي) و �سداد توزيعات �أرباح بقيمة  41مليون ريال �سعودي.

6 66 -6األرباح الموزعة
قامت ال�شركة يف عام 2011م باعالن توزيع �أرباح مببلغ  25مليون ريال �سعودي والذي ميثل ن�سبة  %29من الربح ال�صايف ،ومن ثم قامت ال�شركة بتحويل املبلغ الى
ح�ساب جاري ال�شركاء ،ومن ثم مت حتويله الى ر�أ�س مال ال�شركة.
مل تقم ال�شركة بتوزيع الأرباح للعام 2012م .نتيجة لالنخفا�ض يف �صايف الربح خالل ال�سنة.
يف عام 2013م وزعت ال�شركة �أرباح مببلغ  25مليون ريال �سعودي والذي ميثل ن�سبة  %28.5من الربح ال�صايف .كما مت اعتماد وتوزيع �أرباح عن فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف � 30سبتمرب من عام 2014م مببلغ  41مليون ريال �سعودي والذي ميثل ن�سبة  %46.4من الربح ال�صايف.
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7.7الرسملة والمديونية
يو�ضح اجلدول �أدناه ر�سملة ال�شركة كما يف القوائم املالية املوحدة واملراجعة يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م والت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
2014م ،وينبغي �أن يقر�أ هذا اجلدول جن ًبا �إلى جنب مع البيانات املالية والقوائم املالية لل�شركة مبا فيها من �إي�ضاحات مرفقة (للمزيد من التفا�صيل راجع تقرير
املحا�سب القانوين).
جدول  :110الر�سملة واملديونية لل�شركة
الر�سملة واملديونية – ريال �سعودي

2011م

2013م

2012م

فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف � 30سبتمرب
2014م

اجمايل القرو�ض

951.312.475

863.570.932

849.354.673

798.055.230

ر�أ�س املال

360.000.000

400.000.000

400.000.000

500.000.000

زيادة مقرتحة يف ر�أ�س املال

40.000.000

0

100.000.000

0

احتياطي نظامي

28.123.133

31.905.823

40.713.699

49.556.850

�أرباح م�ستبقاة

18.519.069

37.563.286

91.834.172

30.422.533

توزيعات �أرباح مقرتحة

25.000.000

25.000.000

41.000.000

حقوق الأقلية

0

0

0

0

�إجمايل حقوق امل�ساهمني وحقوق االقلية

431.273.777

469.512.833

532.547.871

579.979.383

�إجمايل الر�سملة (�إجمايل القرو�ض  +ال�سحب على املك�شوف +
�إجمايل حقوق امل�ساهمني وحقوق الأقلية)

1.382.586.252

1.333.083.765

1.381.902.544

1.391.013.485

�إجمايل القرو�ض � /إجمايل الر�سملة

%68.81

%64.78

%61.46

%57.37

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وحتليالت الإدارة
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8.8سياسة توزيع األرباح
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يخ�ضع توزيع الأرباح النقدية ملوافقة اجلمعية العامة العادية بنا ًء على تو�صيات املجل�س بعد الأخذ يف االعتبار العوامل املختلفة يف
ذلك الوقت مثل الو�ضع املايل لل�شركة ،وتعهداتها التي قد تقيد توزيع �أرباح نقدية مبوجب اتفاقيات الت�سهيالت الإئتمانية التي �أبرمتها ال�شركة مع البنوك املمولة
لها وكذلك نتائج �أعمالها احلالية واملتوقعة ،ومتطلباتها النقدية ،وخططها التو�سعية.
تعتزم ال�شركة توزيع �أرباح على م�ساهميها بهدف تعزيز قيمة ا�ستثماراتهم فيها بطريقة تتما�شى مع م�صاريفها الر�أ�س مالية ومتطلباتها اال�ستثمارية ،وذلك بنا ًء
على الأرباح التي حتققها ال�شركة وو�ضعها املايل ،وحالة ال�سوق ،واملناخ االقت�صادي العام ،وعوامل �أخرى والتي ت�شمل حاجة ال�شركة الطارئة لإعادة ا�ستثمار تلك
الأرباح ،ومتطلباتها الر�أ�س مالية ،وتوقعاتها امل�ستقبلية ،ون�شاطها االقت�صادي ،واالعتبارات القانونية والتنظيمية الأخرى .و�سيتم توزيع الأرباح بالريال ال�سعودي.
�إ�ضافة لذلك ،يتعني على امل�ستثمرين الراغبني يف اال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب �أن يدركوا �أن �سيا�سة توزيع الأرباح ميكن �أن تتغري من وقت لآخر.
على الرغم من قرار ال�شركة بتوزيع �أرباح مل�ساهميها� ،إال �أنها ال تقدم �أي �ضمانات ب�أنها �ستدفع �أرباح ًا ،وال ت�ضمن قيمة تلك الأرباح التي تعتزم توزيعها يف �أي �سنة
حمددة ،وتخ�ضع عملية توزيع الأرباح �إلى قيود معينة وفق ًا لنظام ال�شركة الأ�سا�سي ،حيث ن�صت املادة  42من النظام الأ�سا�سي لل�شركة على �أن يتم توزيع �أرباح
�سنوية �صافية بعد خ�صم كافة امل�صاريف والتكاليف الأخرى على النحو التايل:
 يجنب ع�شرة باملائة ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي
املذكور ن�صف ر�أ�س املال.
 يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة جتنيب ن�سبة من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه لغر�ض �أو
�أغرا�ض معينة.
 يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني تعادل ( )%5من ر�أ�س املال املدفوع.
 يخ�ص�ص بعد ما تقدم ن�سبة ال تزيد عن ( )%10من الباقي ملكاف�أة جمل�س الإدارة.
 يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية يف الأرباح.
كما ت�ستحق الأ�سهم املطروحة لالكتتاب �أية �أرباح تعلن عنها ال�شركة من تاريخ ن�شرة الإ�صدار وال�سنوات املالية التالية.
كما يخ�ضع توزيع الأرباح للقيود وال�شروط التي تت�ضمنها اتفاقيات الت�سهيالت الإئتمانية التي تربمها ال�شركة مع اجلهات املمولة من وقت لآخر .ويف هذا
اخل�صو�ص ،تن�ص اتفاقية القر�ض املربمة فيما بني ال�شركة و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بتاريخ 1431/02/03هـ (املوافق 2009/12/20م) ،واملعدلة
عدة مرات ،على �أال تزيد الأرباح املخ�ص�صة للتوزيع/امل�سحوبات عن  %25من ر�أ�س املال املدفوع �أو جمموع �أق�ساط قر�ض ال�صندوق امل�ستحقة يف �سنة التوزيع،
�أيهما �أقل� .إال �أنه قد ح�صلت ال�شركة على موافقة �صندوق التنمية ال�صناعية بتاريخ 1436/03/24هـ (املوافق 2015/01/15م) بتوزيع �أرباح �أعلى من امل�سموح
به مبوجب االتفاقية للعام 2014م �شرط �أال تتجاوز ( )41.000.000ريال( .ملزيد من املعلومات ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم " 12املعلومات القانونية" من هذه
الن�شرة).
وقرر جمل�س الإدارة يوم 1435/08/21هـ (املوافق 2014/06/19م) املوافقة على توزيع �أرباح نقدية على امل�ساهمني عن املدة من 2014/01/01م �إلى
2014/05/31م ب�إجمايل و قدره  41مليون ريال ،بواقع  1.025ريال لل�سهم الواحد ،مبا ميثل  %10.25من القيمة الإ�سمية لل�سهم.
وفيما يلي ملخ�ص الأرباح التي قامت ال�شركة بتوزيعها للأعوام 2011م2012 ،م ،و 2013م وللفرتة املالية حتى 2014/09/30م:
جدول :111الأرباح التاريخية بالريال ال�سعودي
2011م

2012م

2013م

الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 30
�سبتمرب 2014م

الأرباح املعلنة

25.000.000

�صفر

25.000.000

41.000.000

الأرباح املدفوعة خالل العام

*25.000.000

�صفر

25.000.000

41.000.000

�صايف الدخل

85.747.824

37.826.907

88.078.762

88.431.512

ن�سبة الأرباح املعلنة �إلى �صايف الدخل

%29

%28

%46

ريال �سعودي

0

امل�صدر :ال�شركة
*قامت ال�شركة بتحويل مبلغ  25.000.000ريال �سعودي الى ح�ساب جاري ال�شركاء ،ومن ثم مت حتويل املبلغ الى ر�أ�س مال ال�شركة

وت�ؤكد ال�شركة عدم وجود �أية �أرباح معلنة مل يتم توزيعها ومل يتم ذكرها يف هذه الن�شرة.
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9.9استخدام متحصالت االكتتاب
يقدر جمموع متح�صالت االكتتاب بحوايل (� )٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠أربعمائة وخم�سني مليون ريال �سعودي �سي�ستخدم منها مبلغ وقدره  19.7مليون ريال �سعودي
لت�سوية جميع امل�صاريف املتعلقة بالطرح وي�شمل ذلك �أتعاب امل�ست�شار املايل ،ومدير االكتتاب ،وامل�ست�شار القانوين ،واملحا�سبني ،ور�سوم التعهد بتغطية االكتتاب،
ور�سوم اجلهات امل�ستلمة ،و�أتعاب الت�سويق والطباعة والتوزيع ،والأتعاب وامل�صاريف الأخرى املتعلقة بعملية الطرح.
�أما �صايف متح�صالت االكتتاب املقدرة بحوايل (� )٤٣٠٫٣٠٠٫٠٠٠أربعمائة وثالثني مليون وثالثمائة �ألف ريال �سعودي ف�سوف تدفع �إلى امل�ساهمني البائعني ك ًال
على ح�سب ن�سبة ملكيته احلالية يف ال�شركة ،ولن حت�صل ال�شركة على �أية مبالغ من متح�صالت االكتتاب.
و�سيتحمل امل�ساهمون البائعون جميع م�صاريف عملية طرح الأ�سهم لالكتتاب.
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1010إفادات الخبراء
قامت ال�شركة بتعيني �شركة براي�س وترهاو�س كوبرز ( )PWCكم�ست�شار لل�سوق الجراء درا�سة لل�سوق تغطي القطاعات التي تعمل فيها ال�شركة يف اململكة العربية
ال�سعودية .وت�أ�س�ست براي�س وترهاو�س كوبرز يف عام 1998م (بعد اندماج �شركة براي�س وترهاو�س و�شركة كوبرز اند لينارد) وهي من ال�شركات التي تعمل على
م�ستوى العامل يف تقدمي اال�ست�شارات املهنية و�إعداد البحوث العلمية وت�صميم وتنفيذ امل�سوحات امليدانية و�إجراء درا�سات اجلدوى االقت�صادية للم�ستثمرين ،ويقع
املقر الرئي�سي لرباي�س وترهاو�س كوبرز يف لندن اململكة املتحدة.
وتقرير ال�سوق هو امل�صدر الذي ا�ستقيت منه معلومات ال�سوق الواردة يف الن�شرة ،وقد �أعطت �شركة براي�س وترهاو�س كوبرز موافقتها اخلطية على ا�ستخدام
يتم �سحب تلك املوافقة .كما �أنه لي�س ل ّأي من امل�ست�شارين �أو من يعمل
ا�سمها وبياناتها ومعلومات ال�سوق بالطريقة وال�صيغة الواردة يف هذه الن�شرة ،كما �أنه مل ّ
لديهم �أو � ّأي من �أقاربهم �أ�سهم ًا �أو �أية م�صلحة يف ال�شركة �أو ال�شركات التابعة مهما كان نوعها.

147

1111اإلقرارات
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفو الإدارة العليا و�سكرتري جمل�س الإدارة مبا يلي:
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�أن املعلومات املالية املراجعة املوحدة الواردة يف هذه الن�شرة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م2012 ،م2013 ،م ،والإي�ضاحات املرفقة بها
بالإ�ضافة للقوائم املالية املراجعة املوحدة للفرتة 2014/09/30م والإي�ضاحات املرفقة بها من قبل مراجع احل�سابات القانوين لل�شركة ديلويت اند
تو�ش بكر �أبو اخلري و�شركاءه قد مت �إعدادها وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ("معايري املحا�سبة
ال�سعودية") ومتت مراجعتها وفقا ملعايري املراجعة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني (" )"SOCPAوالتي تتيح ا�ستخدام معايري
املراجعة الدولية يف غياب معايري املراجعة ال�سعودية ذات ال�صلة.
مل يكن هناك �أي �إنقطاع يف �أعمال ال�شركة �أو �شركاتها التابعة خالل الـ(� )12شهر ًا الأخرية ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع
املايل.
�أن ر�أ�س مال ال�شركة وال�شركات التابعة غري م�شموال بحق خيار.
�أن ال�شركة و�شركاتها التابعة لديها ر�أ�س مال عامل يكفي ملدة � 12شهر ًا من تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
�أن ال�شركة لديها جميع وثائق الت�أمني املطلوبة منها مبوجب جميع الرتاخي�ص املمنوحة لها واالتفاقيات املربمة مع اجلهات املعنية والالزمة ملمار�سة
�أعمالها.
لي�ست هناك نية يف �إجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة �أو �شركاتها التابعة.
مل يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة �أو �شركاتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي
طلب الت�سجيل وقبول الإدراج وحتى تاريخ اعتماد هذه الن�شرة.
�أنه مل يتم الإعالن عن �إفال�س �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو � ٍأي من �أع�ضاء الإدارة العليا بال�شركة �أو �سكرتري جمل�س الإدارة.
�أنه مل يتم الإعالن عن �أي �إع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�شركة كان �أي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء الإدارة العليا بال�شركة
�أو �سكرتري جمل�س الإدارة معين ًا فيها يف من�صب �إداري �أو �إ�شرايف.
ال يتمتع �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املدراء التنفيذيني بحق الت�صويت على �أي عقد �أو عر�ض له فيه م�صلحة.
مل متنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي من قبل ال�شركة �أو �شركاتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة
لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج يف ما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية.
لي�ست هناك �صالحيات متنح �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي احلق يف الت�صويت على الأتعاب املمنوحة لهم.
لي�ست هناك �صالحيات متنح �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي حق االقرتا�ض من ال�شركة �أو ال�شركات التابعة.
يلتزم �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�إبالغ املجل�س عن م�صاحلهم ال�شخ�صية املبا�شرة وغري املبا�شرة يف الأن�شطة والعقود التي تربمها ال�شركة �أو ال�شركات
التابعة وهذا الإعالن يجب �أن ي�سجل يف حم�ضر االجتماع ولن ي�صوت الع�ضو ذو امل�صلحة يف �أي ت�صويت على القرار ال�صادر بهذا ال�ش�أن.
بخالف ما ذكر يف ق�سم (" 2-8-12االتفاقيات مع �أطراف ذات عالقة") من هذه الن�شرة ،لي�س ل�سكرتري �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء
الإدارة العليا �أو لأي من �أقربائهم �أية �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة �أو �شركاتها التابعة.
�أن كافة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة �سوف تتم على �أ�سا�س تناف�سي و�أن يتم الت�صويت على جميع العقود مع الأطراف ذات العالقة يف
اجتماعات جمل�س الإدارة واجلمعية العامة العادية لل�شركة مع امتناع ع�ضو جمل�س الإدارة الذي له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف هذه العقود من
الت�صويت عليها �سواء يف جمل�س الإدارة �أو اجلمعية العامة العادية وفق ًا للمادة ( )69من نظام ال�شركات واملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.
عدم مناف�سة �أي منهم لأعمال ال�شركة �أو �شركاتها التابعة والتزامهم بهذا املتطلب النظامي م�ستقب ًال وفق ًا للمادة ( )70من نظام ال�شركات واملادة
( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.
لي�س هناك �أي برامج �أ�سهم ملوظفي ال�شركة قائمة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
لي�س هناك �أي ترتيبات �أخرى ت�شرك املوظفني يف ر�أ�س مال ال�شركة.
�أن �أنظمة و�ضوابط الرقابة الداخلية قد �أعدت على �أ�س�س �سليمة حيث مت و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�ض امل�صالح ومعاجلة حاالت التعار�ض
املحتملة والتي ت�شمل �إ�ساءة ا�ستخدام الأ�صول و�إ�ساءة الت�صرف الناجت عن التعامالت مع الأ�شخا�ص ذوي العالقة ،بالإ�ضافة �إلى الت�أكد من �سالمة
الأنظمة املالية والت�شغيلية والت�أكد من تطبيق �أنظمة رقابية منا�سبة لإدارة املخاطر وفقا ملتطلبات املادة ( )10من الئحة حوكمة ال�شركات .كما يقوم
�أع�ضاء جمل�س الإدارة مبراجعة �سنوية لإجراءات الرقابة الداخلية لل�شركة.
�أنهم لي�سوا على دراية بت�شريعات وتنظيمات حملية �أو دولية جديدة �أو متوقعة تتعلق بتنظيم �أعمال �إدارة وتن�سيق عمليات جتميع الورق والتي قد ت�ؤثر
على �أعمال ال�شركة التابعة (وا�سكو) �أو توفر املواد اخلام الالزمة لعمل ال�شركة.
�أنهم لي�سوا على دراية بت�شريعات وتنظيمات بيئية حملية �أو دولية جديدة �أو متوقعة ت�ؤثر على املواد اخلام �أو على �أعمال ال�شركة.
�أنهم لي�سوا على دراية بت�شريعات �أو �أنظمة حملية جترب ال�شركة على نقل امل�صنع من منطقة اخلمرة �إلى منطقة �صناعية �أخرى حتى تاريخ هذه الن�شرة
بخالف ما مت الإف�صاح عنه يف الفقرة رقم (  ) 9-1-2من ق�سم عوامل املخاطرة يف هذه الن�شرة .
�أنه ال توجد �أي عوامل مو�سمية �أو دورات اقت�صادية متعلقة بالن�شاط قد يكون لها ت�أثري يف الأعمال والو�ضع املايل لل�شركة.
�أنهم لي�سوا على دراية بعزم �شركة �أرامكو ال�سعودية بتعليق عقد توريد الوقود �أو زيادة الأ�سعار حتى تاريخ هذه الن�شرة.
�أنهم ح�صلوا على جميع الرتاخي�ص والت�صاريح الالزمة ملمار�سة واال�ستمرار يف �أعمال ال�شركة يف مقرها احلايل حتى تاريخ هذه الن�شرة.
























�أن ال�شركة ال متلك �أي �أوراق مالية (تعاقدية �أو غريها) �أو �أي من الأ�صول التي تكون قيمتها عر�ضة للتقلبات �أو ي�صعب الت�أكد من قيمتها مما ي�ؤثر
ب�شكل كبري يف تقييم املوقف املايل.
�أن ال�شركة ملتزمة بجميع الأحكام وال�شروط اخلا�صة باجلهات املانحة جلميع القرو�ض والت�سهيالت والتمويل.
�أنه مت احل�صول على جميع املوافقات الالزمة من اجلهات املقر�ضة بطرح  %30من �أ�سهم ال�شركة وتغري الكيان القانوين لل�شركة من �شركة م�ساهمة
مقفلة �إلى �شركة م�ساهمة عامة.
�أنه �سيتم دفع عوائد تعوي�ض م�صلحة املياه وال�صرف ال�صحي (ال�شركة الوطنية للمياه) املتعلقة بالأر�ض املنزوعة ملكيتها من ال�شركة والتي تقع يف
حي اخلمرة املقام عليها تو�سعة حمطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي بجدة ل�صالح ال�شركة ولي�س للم�ساهمني الرئي�سيني يف ال�شركة فقط.
�أنهم �سيدفعون مل�صلحة الزكاة والدخل �أو �إلى ال�شركة عند طلب م�صلحة الزكاة والدخل �أي مبالغ زكاة �إ�ضافية قد ت�ستحق على �أي منهم �أو على
ال�شركة �أو تتكبدها ال�شركة ب�شكل عام فيما يخ�ص �أي زكاة �إ�ضافية على ال�سنوات التي مل ي�صدر الربط النهائي لها وكل بح�سب ن�سبته يف ملكية
ال�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
�أن ال�شركة لي�ست على دراية ب�أي معلومات تتعلق ب�أي �سيا�سات حكومية �أو اقت�صادية �أو مالية �أو نقدية �أو �سيا�سية �أو �أي عوامل �أخرى �أثرت �أو ميكن �أن
ت�ؤثر ب�شكل جوهري (مبا�شر �أو غري مبا�شر) على عملياتها.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة �أو ال�شركات التابعة مل متنح �أية عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي ،خالل
ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج يف ما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية� ،إ�ضافة �إلى �أ�سماء �أي من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرتحني �أو كبار التنفيذيني �أو القائمني بعر�ض �أو طرح الأوراق املالية �أو اخلرباء الذين ح�صلوا على
�أي من تلك الدفعات �أو املنافع
ت�سجيل جميع قرارات املجل�س ومداوالته يف �شكل حم�ضر مكتوب من االجتماع يتم التوقيع عليه من قبلهم.
ذكر تفا�صيل عن �أية معامالت مع �أطراف ذو عالقة ح�سب متطلبات نظام ال�شركات والئحة حوكمة ال�شركات يف جدول �أعمال اجلمعيات بحيث ميكن
�أن تعطي للم�ساهمني الفر�صة للموافقة على مثل هذ املعامالت.
االلتزام بالعمل باملواد ( )69و ( )70من نظام ال�شركات ،واملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبالئمة وكفاءة �أنظمة الرقابة الداخلية واملحا�سبية وتقنية املعلومات.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه قد مت الإف�صاح عن جميع العقود التي من املمكن �أن ت�ؤثر على قرار املكتتبني يف �أ�سهم ال�شركة.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه قد مت الإف�صاح عن جميع ال�شروط والأحكام التي من املمكن ت�ؤثر على قرار املكتتبني يف �أ�سهم ال�شركة.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه قد مت الإف�صاح عن جميع العمليات والعقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة بعدم وجود نية لتوقيع �أية عقود جديدة مع �أي �أطراف ذات عالقة.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن مالك ال�شركة الذين تظهر �أ�سماءهم يف ال�صفحة (د) هم املالك القانونيون والنفعيون.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه ال يوجد �أي تعار�ض للم�صالح يف ن�شاط ال�شركة مع �أي ع�ضو من اع�ضاء جمل�س االدارة.
ويقر جمل�س الإدارة �أن جميع زيادات التي طر�أت على ر�أ�س مال ال�شركة (مبا يف ذلك الزيادة عن طريق احل�ساب اجلاري) ال تتعار�ض مع الأنظمة
والقوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ومل تلج�أ فيها ال�شركة ال�ستخدام �أي متويل خارجي.
ويقر جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة ،و�شركاتها التابعة ،حا�صلة على جميع الرتاخي�ص واملوافقات الأ�سا�سية املطلوبة ملمار�سة �أن�شطتها.
ويقر جمل�س الإدارة �أنه عدا ما مت الإف�صاح عنه يف هذه الن�شرة ب�ش�أن الدعاوى والق�ضايا ،لي�ست ال�شركة �أو �أي من ال�شركات التابعة طر ًفا يف �أي دعوى
�أو ق�ضية ت�ؤثر جوهريًا على �سري �أعمال �أي من ال�شركة �أو ال�شركات التابعة.
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1 112 12الشركة
�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق هي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة مبوجب القرار الوزاري رقم /44ق وتاريخ 1433/02/14هـ (املوافق
2012/01/08م) و�سجل جتاري رقم  4030131516وتاريخ 1421/07/03هـ (املوافق 2000/09/30م) وعنوانها جدة ،حي اخلمرة� ،شمال حمطة معاجلة املياه.
ت�أ�س�ست ال�شركة ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة حيث قيدت ب�سجل جتاري رقم  4030131516وتاريخ 1421/07/03هـ (املوافق 2000/09/30م) بر�أ�س مال يبلغ
( )15.000.000خم�سة ع�شر مليون ريال �سعودي .وبتاريخ 1427/1/27هـ (املوافق 2006/02/26م) قامت ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال �إلى مبلغ ()60.000.000
�ستني مليون ريال �سعودي عن طريق �إ�صدار ح�ص�ص نقدية جديدة بقيمة ( )45.000.000خم�سة و�أربعني مليون ريال �سعودي مت الوفاء بها نقد ًا من قبل ال�شركاء.
وبتاريخ 1430/10/17هـ (املوافق 2009/10/06م) قامت ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال �إلى مبلغ ( )220.000.000مائتني وع�شرين مليون ريال �سعودي عن طريق
ر�سملة مبلغ ( )160.000.000مائة و�ستني مليون ريال �سعودي من ح�ساب جاري ال�شركاء .وبتاريخ 1432/05/08هـ (املوافق 2011/04/12م) قامت ال�شركة
بزيادة ر�أ�س املال �إلى مبلغ ( )320.000.000ثالثمائة وع�شرين مليون ريال �سعودي بزيادة قدرها ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي عن طريق ر�سملة
مبلغ (� )70.400.000سبعني مليون و�أربعمائة الف ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة ومبلغ ( )29.600.000ت�سعة وع�شرون مليون و�ستمائة �ألف ريال
�سعودي من ح�ساب جاري ال�شركاء .وبتاريخ 1432/08/30هـ (املوافق 2011/07/31م) قامت ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال �إلى مبلغ ( )360.000.000ثالثمائة
و�ستني مليون ريال �سعودي عن طريق ر�سملة مبلغ (� )40.000.000أربعني مليون ريال �سعودي من ح�ساب �أرباح ال�شركة امل�ستبقاة للفرتة لغاية 2011/06/30م.
وبتاريخ 1433/01/10هـ (املوافق 2011/12/05م) قرر ال�شركاء حتويل ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة بر�أ�س مال قدره ( )360.000.000ثالثمائة و�ستون
مليون ريال �سعودي .وقد �أ�صدر معايل وزير التجارة وال�صناعة القرار الوزاري رقم /44ق وتاريخ 1433/02/14هـ (املوافق 2012/01/08م) ب�إعالن حتول
ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة .وبتاريخ 1433/07/05هـ (املوافق 2012/05/26م) ،قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة املوافقة على زيادة ر�أ�س مال
ال�شركة �إلى (� )400.000.000أربعمائة مليون ريال �سعودي ومت تغطية الزيادة البالغ مقدارها (� )40.000.000أربعني مليون ريال �سعودي عن طريق ر�سملة
مبلغ ( )15.000.000خم�سة ع�شر مليون ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة ومبلغ ( )25.000.000خم�سة وع�شرون مليون ريال �سعودي من احل�ساب
اجلاري للم�ساهمني (ح�سب ما هو مذكور يف قرار اجلمعية العامة) .وبتاريخ 1435/11/08هـ (املوافق 2014/09/03م) ،قررت اجلمعية العامة غري العادية
لل�شركة املوافقة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى ( )500.000.000خم�سمائة مليون ريال �سعودي ومت تغطية الزيادة عن طريق ر�سملة مبلغ ()100.000.000
مائة مليون ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة كما يف 2014/07/31م.
ويبلغ ر�أ�س املال حالي ًا خم�سمائة مليون ( )500.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى خم�سني مليون (� )50.000.000سهم عادي بقيمة �أ�سمية قدرها ( )10ع�شرة
رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

1 112 12هيكل المساهمين
يبني اجلدول التايل ملكية الأ�سهم وامل�ساهمني البائعني يف ال�شركة قبل وبعد عملية االكتتاب:
جدول :112هيكل ملكية �أ�سهم ال�شركة قبل وبعد االكتتاب
امل�ساهمون

الفئة

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

ر�أ�س املال (ريال)

الن�سبة

عدد الأ�سهم

ر�أ�س املال (ريال)

الن�سبة

�شركة عبدالقادر املهيدب
و�أوالده

عادية

17.660.000

176.600.000

%35.32

11.619.500

116.195.000

%23.239

�شركة لفانا القاب�ضة
(املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة
�إبراهيم عبداهلل �أبونيان
و�إخوانه")

عادية

17.660.000

176.600.000

%35.32

11.619.500

116.195.000

%23.239

عبداهلل عبدالرحمن
�إبراهيم املعمر

عادية

9.730.000

97.300.000

%19.46

6.811.000

68.110.000

%13.622

عماد عبدالقادر املهيدب

عادية

2.475.000

24.750.000

%4.95

2.475.000

24.750.000

%4.950

عبدالإله عبداهلل �أبونيان

عادية

2.475.000

24.750.000

%4.95

2.475.000

24.750.000

%4.950

اجلمهور

عادية

-

-

-

15.000.000

150.000.000

%30.00

املجموع

-

50.000.000

500.000.000

%100

50.000.000

500.000.000

%100

امل�صدر :ال�شركة
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لدى ال�شركة �شركتني تابعتني هما:
جدول :113ال�شركات التابعة
#

اال�سم

تاريخ اال�صدار

رقم ال�سجل التجاري

1

�شركة جتميع وتدوير املخلفات (وا�سكو)

4030148944

1425/03/12هـ ( املوافق 2004/05/01م)

2

�شركة الإجنازات املتخ�ص�صة

1010256543

1429/09/20هـ (املوافق 2008/09/20م)

امل�صدر :ال�شركة

(ملزيد من املعلومات عن ال�شركات التابعة لل�شركة ،ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي رقم " 4-4ال�شركات التابعة" من الق�سم رقم " 4خلفية عن ال�شركة وطبيعة
�أعمالها" من هذه الن�شرة).
وال يوجد لل�شركة �أية فروع داخل �أو خارج اململكة.
1 112 112 12الشركة التابعة (واسكو)

حتوز ال�شركة التابعة (وا�سكو) امللكية النفعية يف ال�شركات املذكورة يف اجلدول �أدناه مبوجب �إتفاقيات �إدارة وت�شغيل تن�ص على �أن تتولى ال�شركة التابعة (وا�سكو)
كافة الأمور الإدارية واملالية والق�ضائية وتوكيل املحاميني وال�شراء والبيع والت�أجري والتعاقد و�أن تكون جميع املوجودات واملطلوبات و�أعمال الت�شغيل من حق ال�شركة
التابعة (وا�سكو) ب�صفتها املالك النفعي .ونظر ًا لعوائق تنظيمية يف قوانني اجلمهورية اليمنية وجمهورية ال�سودان فقد مت ت�سجيل امللكية القانونية لل�شركات
املذكورة ب�أ�سماء �أ�شخا�ص يحملون جن�سيات تلك البلدان مع احتفاظ ال�شركة التابعة (وا�سكو) باملنفعة االقت�صادية عرب اتفاقيات �إدارة وت�شغيل لتلك ال�شركات.
ويو�ضح اجلدول التايل بيانات ال�شركات اململوكة نفعي ًا لل�شركة التابعة (وا�سكو).
جدول :114ال�شركات اململوكة نفعياً لل�شركة التابعة (وا�سكو)
#

ا�سم ال�شركة

مقرها

الرخ�صة

مالحظات

املدة والتجديد

�صايف القيمة الدفرتية
للإ�ستثمار �ألف ريال
�سعودي

1

معمل جتميع وكب�س
املخلفات الورقية

اليمن

رخ�صة بلدية �صادرة
عن البلدية الكربى
جلمهورية اليمن بتاريخ
2014/12/31م

�شهادة ت�سجيل فرع
لل�شركة التابعة
(وا�سكو)
وكالة من قبل عبداهلل
املعمر ب�صفته مدير يف
جمل�س املديرين �إلى
�أحمد حممد �شبانة
(ميني اجلن�سية)
لتمثيل و�إدارة املعمل

�سنة وتنتهي يف
2015/12/31م

586.4

2

�شركة امل�صنع ال�سعودي
لكب�س املخلفات الورقية

ال�سودان

�سجل جتاري 30732
بتاريخ 2007/06/13م
رخ�صة وزارة العدل
 57954بتاريخ
2007/07/29م

�شهادة ت�سجيل فرع
ال�شركة التابعة
(وا�سكو)
�شهادة ملكية الإ�سم
التجاري" امل�صنع
ال�سعودي لكب�س
املخلفات الورقية "

�سنة جتدد تلقائي ًا

712.3

امل�صدر :ال�شركة

وال متلك ال�شركة التابعة (وا�سكو) �أية فروع داخل اململكة ،وتقوم بتجميع املخلفات من خالل ت�سعة ع�شر ( )19مركز جتميع داخل اململكة .علم ًا �أن مراكز التجميع
ال تعترب فروع لعدم احتياجها �إلى �سجل جتاري.
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1 112 112 12شركة اإلنجازات المتخصصة

متلك �شركة الإجنازات املتخ�ص�صة فرع واحد يف جدة ،حي اخلمرة� ،شارع جيزان العام.

1 112 12التراخيص والموافقات األساسية
يقر جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة ،و�شركاتها التابعة ،حا�صلة على جميع الرتاخي�ص واملوافقات الأ�سا�سية املطلوبة ملمار�سة �أن�شطتها ،وهي كما يلي:
جدول :115الرتاخي�ص واملوافقات الأ�سا�سية
الغر�ض

نوع الرتخي�ص

تاريخ االنتهاء

رقم الرتخي�ص

اجلهة امل�صدرة

الرتاخي�ص واملوافقات الأ�سا�سية ال�صادرة لل�شركة
�شهادة ت�سجيل �شركة
م�ساهمة

الت�سجيل التجاري لل�شركة

4030131516

1436/07/02ه ـ ـ ـ (املوافـ ـ ــق
2015/04/21م)

وزارة التجارة وال�صناعة

ترخي�ص �صناعي

ترخي�ص امل�صنع

1977

1437/06/05ه ـ ـ ـ (املوافـ ـ ــق
2016/3/14م)

وزارة التجارة وال�صناعة

ت�صريح بيئي

موافقة بيئية

�17ش1665/35/

1436/01/17هـ (املوافق 2014/11/10م)
(قيد التجديد)*

الرئا�سة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة

رخ�صة فتح حمل

رخ�صة فتح امل�صنع يف حي اخلمرة
بجدة

1100005136

1436/09/11هـ (املوافق 2015/06/28م)

وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية

ت�صريح الدفاع املدين

ت�صريح لل�شركة

356-000126

1437/03/01هـ (املوافق 2015/12/12م)

وزارة الداخلية

�إعفاء

�إعفاء من احل�صول على رخ�صة االنتاج
املزدوج

�/110916إ

بدون

هيئة تنظيم الكهرباء
والإنتاج املزدوج

�شهادة الغرفة التجارية
ال�صناعية

الت�سجيل مع الغرفة التجارية ال�صناعية
بجدة

9559

1436/12/30هـ (املوافق 2015/10/14م)

الغرفة التجارية
ال�صناعية بجدة

�شهادة ت�سجيل عالمة
جتارية

حماية العالمة التجارية

1000/31

1438/08/01هـ (املوافق 2017/04/27م)

وزارة التجارة وال�صناعة

�شهادة �سعودة

التقدمي على مناق�صة ان�شاء م�شروع

20001410007888

1436/05/22هـ (املوافق 2015/05/13م)

وزارة العمل

�شهادة زكاة

لتمكني ال�شركة من �إنهاء جميع
معامالتها

92683

1436/7/11هـ (املوافق 2015/04/30م)

وزارة املالية (م�صلحة
الزكاة والدخل)

الرتاخي�ص واملوافقات الأ�سا�سية ال�صادرة ل(وا�سكو)
�شهادة ت�سجيل �شركة

الت�سجيل التجاري ل�شركة (وا�سكو)

4030148944

1440/03/12ه ـ ـ ـ (املوافـ ـ ــق
2019/08/13م)

وزارة التجارة وال�صناعة

�شهادة الغرفة التجارية
ال�صناعية

الت�سجيل مع الغرفة التجارية ال�صناعية
بجدة

98603

1436/12/30هـ (املوافق 2015/10/14م)

الغرفة التجارية
ال�صناعية بجدة

رخ�صة فتح حمل

رخ�صة حمل ل�شركة (وا�سكو)

1100042175

1438/02/14هـ (املوافق 2016/11/14م)

وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية

ت�صريح بيئي

موافقة بيئية

21149/2/18/8

بدون

الرئا�سة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة

ت�صريح دفاع مدين

ت�صريح ل�شركة (وا�سكو) يف حي
اجلوهرة بجدة

367-000059

1437/01/03هـ (2015/10/16م)

وزارة الداخلية

�شهادة ت�سجيل عالمة
جتارية

حماية العالمة التجارية

1330/28

1442/06/04هـ (املوافق 2021/02/17م)

وزارة التجارة وال�صناعة
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الغر�ض

نوع الرتخي�ص

تاريخ االنتهاء

رقم الرتخي�ص

اجلهة امل�صدرة

�شهادة �سعودة

التقدمي على مناق�صة الأمانات
والبلديات

20001501001096

1436/06/12هـ (املوافق 2015/04/01م)

وزارة العمل

�شهادة زكاة

لتمكني ال�شركة من �إنهاء جميع
معامالتها

88831

1436/7/11هـ (املوافق 2015/04/30م)

وزارة املالية (م�صلحة
الزكاة والدخل)

الرتاخي�ص واملوافقات الأ�سا�سية ال�صادرة ل�شركة الإجنازات املتخ�ص�صة
�شهادة ت�سجيل �شركة

الت�سجيل التجاري ل�شركة الإجنازات
املتخ�ص�صة

1010256543

1440/09/20هـ (املوافـ ـ ــق
2019/05/25م)

وزارة التجارة وال�صناعة

�شهادة ت�سجيل فرع
�شركة

الت�سجيل التجاري لفرع �شركة
الإجنازات املتخ�ص�صة يف جدة

4030276343

1440/11/16ه ـ ـ ـ (املوافـ ـ ــق
2019/07/19م)

وزارة التجارة وال�صناعة

�شهادة الغرفة التجارية
ال�صناعية

الت�سجيل مع الغرفة التجارية ال�صناعية
بجدة

203427

1436/12/30هـ (املوافق 2015/10/14م)

الغرفة التجارية
ال�صناعية بجدة

امل�صدر :ال�شركة
* كما تتطلبه الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة فقد �أبرمت ال�شركة اتفاقية مع جمموعة مو�سى للدرا�سات واملختربات البيئية بتاريخ 1436/02/10هـ لدرا�سة وتقدمي تقرير تقييم الأثر البيئي لل�شركة من �أجل
جتديد ال�شهادة البيئية.

1 112 12ملخص النظام األساسي للشركة
اسم الشركة

ا�سم ال�شركة هو "�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق(�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة).
أغراض الشركة

�صناعة الورق الكرافت والورق املتعرج بنا ًء على ترخي�ص وزارة ال�صناعة والكهرباء ال�صادر برقم (�/1500ص) وتاريخ 1420/11/28هـ والذي مت جتديد مبوجب
الرتخي�ص ال�صناعي رقم ( )3115بتاريخ 1434/10/12هـ والذي يحق لل�شركة مبوجبه احل�صول على متويل ي�صل �إلى  1.645.500.000ريال �سعودي مع طاقة
انتاجية مرخ�صة ترتاوح بني  20.000و 80.000طن مبا جمموعه  400.000طن ح�سب نوع املنتج لع�شرة ( )10منتجات مرخ�صة.
�صناعة منتجات الورق من:
عجينة الورق
�إنتاج ال�صناديق والأوعية والكراتني
مناديل الورق
الورق املقوى
ورقة الكتابة والطباعة
الورق احل�سا�س
طباعة الكتب واملجالت وال�صحف
طباعة التقاومي والنتائج
طباعة الإعالنات واخلرائط
جتارة اجلملة والتجزئة يف الورق ومنتجاته والأدوات الكتابية ومواد الدعاية والإعالن وو�سائل التعليم الإي�ضاحية والكتب واملطبوعات.
جتارة اجلملة والتجزئة يف �أجهزة تنقية املياه ونقلها ،ومواد البناء.
�شراء العقارات والأرا�ضي لإقامة املباين عليها وا�ستثمار هذه املباين والعقارات بالبيع وااليجار ل�صالح ال�شركة.
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وال متار�س ال�شركة �أن�شطتها �إال بعد احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة من اجلهات املخت�صة.
المشاركة واالندماج وتملك الحصص في الشركات األخرى

يجوز لل�شركة �أن تكون لها م�صلحة �أو �أن ت�شرتك مع الهيئات �أو ال�شركات التي تزاول �أعمال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي قد تعاونها على حتقيق غر�ضها ولها �أن متتلك
الأ�سهم واحل�ص�ص يف هذه ال�شركات و�أن تدجمها �أو تندمج فيها �أو ت�شرتيها .كما يجوز �أن تكون لها م�صلحة �أو �أن ت�شرتك مع الهيئات �أو ال�شركات الأخرى مبا ال
يتجاوز ( )%20من احتياطياتها احلرة مبا ال يزيد عن ( )%10من ر�أ�س مال ال�شركة التي ت�شارك فيها و�أن ال يتجاوز �إجمايل هذه ال�شركات قيمة هذه االحتياطيات
مع �إبالغ اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها.
المركز الرئيسي

يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة جدة باململكة العربية ال�سعودية.ويجوز ملجل�س الإدارة �أن ين�شئ فـروعا �أو مكاتب �أو توكيالت لل�شركة داخل اململكة العربية
ال�سعودية �أو خارجها.
مدة الشركة

مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن حتول ال�شركة الى �شركة م�ساهمة ويجوز دائما
�إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء مدتها ب�سنة واحدة على الأقل.
رأس مال الشركة

حدد ر�أ�س مال ال�شركة بـمبلغ قدره ( )500.000.000خم�سمائة مليون ريال �سعودي ُمق�سم �إلى ( )50.000.000خم�سني مليون �سهم ًا ا�سمي ًا مت�ساوية القيمة
تبلغ القيمة اال�سمية لكـل منها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية ،وجميعها �أ�سهم عادية.
المساهمون

اكتتب امل�ساهمون يف كامل الأ�سهم وقدرها ( )50.000.000خم�سون مليون �سهم ودفعوا قيمتها بالكامل.
دفع قيمة األسهم

�إذا تخلف امل�ساهم عن دفع قيمة ال�سهم يف املواعيد املعينة لذلك ،جاز ملجل�س الإدارة ،بعد �إنذار امل�ساهم بخطاب م�سجل على عنوانه املثبت يف �سجل امل�ساهمني،
بيع ال�سهم يف مزاد علني؛ ومع ذلك ،يجوز للم�ساهم املتخلف حتى اليوم املحدد للمزايدة �أن يدفع القيمة امل�ستحقة عليه م�ضافا �إليها امل�صروفات التي �أنفقتها
ال�شركة .وت�ستويف ال�شركة من ح�صيلة البيع املبالغ امل�ستحقة لها وترد الباقي ل�صاحب ال�سهم ،ف�إذا مل تف ح�صيلة البيع لهذه املبالغ ،جاز لل�شركة ان ت�ستويف
الباقي من جميع �أموال امل�ساهم ،وتلغي ال�شركة ال�سهم الذي بيع وتعطي امل�شرتي �سهما جديدا يحمل رقم ال�سهم امللغى وت�ؤ�شر بذلك يف �سجل امل�ساهمني.
القيمة االسمية للسهم

تكون الأ�سهم �إ�سمية وال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه احلالة ي�ضاف فرق القيمة �إلى االحتياطي
النظامي ولو بلغ حده الأق�صى .وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة ،ف�إذا متلكه �أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم لينوب عنهم يف
ا�ستعمال احلقوق املخت�صة بال�سهم ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.
تداول األسهم

جميع الأ�سهم قابلة للتداول بعد �إ�صدار �شهادتها ،وا�ستثناء من ذلك ال يجوز تداول الأ�سهم اململوكة للم�ساهمني البائعني قبل ن�شر امليزانية وح�ساب الأرباح
واخل�سائر لل�شركة ملدة �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منهما عن اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ �إعالن حتول ال�شركة �أو احل�صول على موافقة هيئة ال�سوق املالية.
وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به امل�ساهمون البائعون يف حالة زيادة ر�أ�س املال قبل انق�ضاء فرتة احلظر وذلك بالن�سبة للمدة املتبقية من هذه الفرتة،
وي�ؤ�شر على هذه ال�صكوك مبا يدل على نوعها وتاريخ حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة واملدة التي ميتنع فيها تداولها .ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل
ملكية الأ�سهم النقدية وفق ًا لأحكام بيع احلقوق من �أحد امل�ساهمني �إلى م�ساهم �أخر �أو �إلى �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�ضمان للإدارة �أو من ورثة �أحد
امل�ساهمني يف حالة وفاته �إلى الغري.
سجل المساهمين

تتداول الأ�سهم اال�سمية بالقيد يف �سجل للم�ساهمني يت�ضمن �أ�سماءهم وجن�سياتهم ومهنهم وحمل �إقاماتهم وعناوينهم و�أرقام الأ�سهم والقدر املدفوع منها وي�ؤ�شر
بهذا القيد على الأ�سهم وال ُيعتد بنقل ملكية ال�سهم يف مواجهة ال�شركة �أو الغري �إال من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور �أو ا�ستكمال �إجراءات نقل امللكية عن طريق
النظام الآيل ملعلومات الأ�سهم.
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ويرتتب على االكتتاب يف الأ�سهم ومتلكها قبول امل�ساهم لنظام الأ�سا�سي لل�شركة والتزامه بالقرارات التي ت�صدر من جمعيات امل�ساهمني وفق ًا لأحكام النظام
الأ�سا�سي لل�شركة ونظام ال�شركات �سواء كان حا�ضر ًا �أو غائب ًا عن االجتماع و�سواء كان موافق ًا على هذه القرارات �أو معرت�ض ًا لها.
شهادات األسهم

ت�صدر ال�شركة �شهادات الأ�سهم بحيث تكون ذات �أرقام مت�سل�سلة وموقعا عليها من رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة �أو من يفو�ضه من �أع�ضاء املجل�س وتختم بختم
ال�شركة .وتت�ضمن �شهادة ال�سهم على الأخ�ص رقم وتاريخ القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة وقيمة ر�أ�س املال وعدد الأ�سهم املوزع
عليها وقيمة ال�سهم اال�سمية واملبلغ املدفوع منها وغر�ض ال�شركة باخت�صار ومركزها الرئي�سي ومدتها .ويجوز �أن يكون للأ�سهم كوبونات ذات �أرقام مت�سل�سلة
وم�شتملة على رقم ال�سهم املرفقة به.
زيادة رأس المال

يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقت�صادية وبعد موافقة اجلهات املخت�صة �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة �أو عدة مرات ب�إ�صدار
�أ�سهم جديدة بنف�س القيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ،ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله ،ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويبني القرار
طريقة زيادة ر�أ�س املال ،ويكون للم�ساهمني الأ�صليني �أولوية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة النقدية ويعلن ه�ؤالء ب�أولويتهم بالن�شر يف جريدة يومية �أو ب�إخطارهم
بوا�سطة الربيد امل�سجل عن قرار زيادة ر�أ�س املال و�شروط االكتتاب.
ويبدي كل م�ساهم رغبته يف ا�ستعمال حقه يف الأولوية خالل ( )15خم�سة ع�شرة يوم ًا من تاريخ الن�شر �أو الإخطار امل�شار اليه .وتوزع تلك الأ�سهم اجلديدة على
امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا االكتتاب بها بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة .ويوزع الباقي
من الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا �أكرث من ن�صيبهم ن�سبة وتنا�سب مع ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة .ويطرح ما يتبقى من الأ�سهم
لالكتتاب العام.
تخفيض رأس المال

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا ما زاد عن حاجتها �أو
�إذا منيت ال�شركة بخ�سائر .وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر ذلك التخفي�ض
يف هذه االلتزامات ،ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويبني القرار طريقة هذا التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة عن زيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن حاجة
ال�شركة ،وجبت دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضهم عليه خالل �ستني ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها
املركز الرئي�سي لل�شركة .ف�إذا اعرت�ض �أحد الدائنني وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم
�ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
األسهم الممتازة

يجوز لل�شركة ،وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة وطبق ًا للأ�س�س التي يحددها� ،أن ت�صدر �أ�سهم ًا ممتازة ال تعطي احلق يف الت�صويت وذلك مبا ال يجاوز %50
من ر�أ�س املال ،وترتب الأ�سهم املذكورة لأ�صحابها بالإ�ضافة �إلى حق امل�شاركة يف الأرباح ال�صافية التي توزع على الأ�سهم العادية ما يلي:
احلق يف احل�صول على ن�سبة معينة من الأرباح ال�صافية ال تقل عن  %5من القيمة الأ�سمية لل�سهم بعد جتنيب االحتياطي النظامي وقبل �إجراء �أي توزيع لأرباح
ال�شركة.
�أولوية يف ا�سرتداد قيمة �أ�سهمهم يف ر�أ�س املال عند ت�صفية ال�شركة ،ويف احل�صول على ن�سبة معينة يف ناجت الت�صفية ويجوز لل�شركة �شراء هذه الأ�سهم طبق ًا ملا
تقرره اجلمعية العامة للم�ساهمني وال تدخل هذه الأ�سهم يف ح�ساب الن�صاب االزم النعقاد اجلمعية العامة لل�شركة .املن�صو�ص عليه يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
أعضاء مجلس اإلدارة

يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من ( )8ثمانية �أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية لل�شركة ملدة ال تزيد عن ثالث �سنوات .وقد مت تعيني �أول جمل�س
�إدارة ملدة ( )5خم�س �سنوات من تاريخ �صدور القرار الوزاري القا�ضي بتحويل ال�شركة.
أسهم ضمان العضوية

يجب �أن يكون ع�ضو جمل�س الإدارة مالك ًا لعدد من �أ�سهم ال�شركة ال تقل قيمتها اال�سمية عن ع�شرة �آالف ( )10.000ريال �سعودي وتودع هذه الأ�سهم خالل ()30
ثالثني يوم ًا من تاريخ تعيني الع�ضو يف �أحد البنوك التي يحددها وزير التجارة وال�صناعة لهذا الغر�ض وتخ�ص�ص هذه الأ�سهم ل�ضمان م�س�ؤولية �أع�ضاء جمل�س
الإدارة .وتظل غري قابلة للتداول �إلى �أن تنق�ضي املدة املحددة ل�سماع دع ــوى امل�س�ؤولية يف املادة ( )76من نظام ال�شركات �أو �إلى �أن يف�صل يف الدعوى املذكورة.
و�إذا مل يقدم ع�ضو جمل�س الإدارة �أ�سهم ال�ضمان يف امليعاد املحدد لذلك بطلت ع�ضويته.
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تنتهي ع�ضوية املجل�س بانتهاء مدته �أو بانتهاء �صالحية الع�ضو فيها وفق ًا لأي نظام �أو تعليمات �سارية يف اململكة .و�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء املجل�س ،جاز للمجل�س
�أن ُيعني م�ؤقت ًا ع�ضو ًا �آخر يف املركز ال�شاغر على �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها ،و ُيكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه.
و�إذا هبط عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف اقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من
الأع�ضاء.
سلطات مجلس اإلدارة

مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�سلطات وال�صالحيات يف �إدارة ال�شركة وت�صريف �أمورها ،وله على �سبيل املثال،
ال احل�صر ،حق متثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري ولهم يف ذلك كافة ال�سلطات وال�صالحيات الإدارية واملالية والفنية الالزمة لعمليات الإدارة ،ولهم حق
متثيل ال�شركة �أمام كافة اجلهات احلكومية والق�ضائية واملحاكم العامة واجلزئية والإدارية وديوان املظامل ب�أنواعها ودرجاتها واملرافعة واملدافعة واملخا�صمة
وقبول ال�صلح ورف�ضه وقبول التحكيم ورف�ضه والإقرار والإنكار و�سماع الدعاوى والرد عليها ،ولهم احلق يف مراجعة كاتب العدل و�إدارة احلقوق املدنية ومكاتب
اال�ستقدام والعمل والت�أمينات االجتماعية واجلوازات ،و�إبرام العقود واملعامالت با�سم ال�شركة ،وتوقيع عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شارك فيها ال�شركة ومالحق
تعديلها وفتح الفروع داخل وخارج اململكة والتوقيع على ذلك �أمام الكاتب العدل ،ولهم احلق يف �شراء احل�ص�ص والأ�سهم وبيع و�شراء وت�أجري وا�ستئجار العقارات
و�إفراغها والتوقيع لدى كاتب العدل وفتح احل�سابات بامل�صارف املحلية واخلارجية ب�أنواعها .و�إدارة هذه احل�سابات من �إيداع و�سحب مل�صلحة ال�شركة و�إبرام
اتفاقيات القرو�ض والت�سهيالت البنكية واتفاقيات التمويل الإ�سالمية بكافة �أنواعها واتفاقيات اخلزينة مع �صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل احلكومي والبنوك
وامل�صارف والبيوت املالية مبا يف ذلك اتفاقيات املرابحة الإ�سالمية والتورق واتفاقيات اخلزينة والتعامل مبنتجاتها و�إجراء جميع عمليات اخلزينة و�إن�شاء
الأوراق املالية والتجارية وتوقيعها وتظهريها و�إ�صدار ال�ضمانات والكفاالت مبا يف ذلك كفالة ال�شركات التابعة �أو التي ت�شرتك �أو ت�ساهم فيها ال�شركة مبا يحقق
م�صلحة ال�شركة وغاياتها ،وو�ضع واعتماد اللوائح الداخلية املنظمة لأعمال ال�شركة بكافة �أنواعها وت�شكيل اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة وتعيني �أع�ضائها
وفتح االعتمادات و�إ�صدار ال�ضمانات البنكية والتوقيع على كافة امل�ستندات ال�ضرورية لذلك و�أي�ض ًا �إعداد نظام املوظفني وتعيينهم حملي ًا �أو ا�ستقدامهم من
اخلارج وحتديد رواتبهم ومكاف�آتهم وتوظيفيهم وف�صلهم وتعيني املحا�سبني وامل�ست�شارين واخلرباء واملحاميني وحتديد �أتعابهم ومكاف�آتهم ورواتبهم واتخاذ كل
ما هو �ضروري من الت�صرفات لأعمال ال�شركة �ضمن نطاق �أغرا�ضها والوفاء بالتزاماتها املختلفة كما يكون له يف حدود اخت�صا�صاته �أن يفو�ض واحد ًا �أو �أكرث من
�أع�ضائه �أو من الغري يف مبا�شرة عمل معني �أو �أعمال معينة.
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تكون مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،إن وجدت ،كما تقدرها اجلمعية العامة العادية وذلك مبا يتوافق مع القرارات والتعليمات الر�سمية ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن
ويف حدود ما ن�ص عليه نظام ال�شركات �أو �أية �أنظمة �أخرى مكملة له ،بالإ�ضافة �إلى بدل ح�ضور وبدل النقل كما يحددهما جمل�س الإدارة وفق ًا للأنظمة والقرارات
والتعليمات املرعية يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة من اجلهات املخت�صة .وي�شمل تقرير جمل�س الإدارة �إلى اجلمعية العامة العادية على بيان �شامل لكل ما
ح�صل عليه �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من رواتب ون�صيب يف الأرباح وبدل ح�ضور وم�صروفات وغري ذلك من املزايا ،كما ي�شتمل التقرير املذكور
على بيان ما قب�ضه �أع�ضاء املجل�س بو�صفهم موظفني �أو �إداريني �أو ما قب�ضوه نظري �أعمال فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارية �سبق و�أن وافقت عليها اجلمعية العامة
لل�شركة.
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا ونائب ًا للرئي�س والع�ضو املنتدب ،وميثل رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب جمتمعني
ومنفردين ال�شركة يف عالقاتها مع الغري ولهم يف ذلك ال�سلطات وال�صالحيات الإدارية واملالية والفنية الالزمة لعمليات الإدارة ،وحق متثيل ال�شركة �أمام اجلهات
احلكومية والق�ضائية واملحاكم العامة واجلزئية والإدارية وديوان املظامل ب�أنواعها ودرجاتها واملرافعة واملدافعة واملخا�صمة وقبول ال�صلح ورف�ضه وقبول التحكيم
ورف�ضه والإقرار والإنكار و�سماع الدعاوى والرد عليها ،وحق مراجعة كاتب العدل و�إدارة احلقوق املدنية ومكاتب اال�ستقدام والعمل والت�أمينات االجتماعية
واجلوازات ،و�إبرام العقود واملعامالت با�سم ال�شركة ،وتوقيع عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شارك فيها ال�شركة ومالحق تعديلها وفتح الفروع داخل وخارج اململكة
والتوقيع على ذلك �أمام الكاتب العدل ،ولهم احلق يف �شراء احل�ص�ص والأ�سهم وبيع و�شراء وت�أجري وا�ستئجار العقارات و�إفراغها والتوقيع على ذلك �أمام الكاتب
العدل وفتح احل�سابات بامل�صارف املحلية واخلارجية ب�أنواعها و�إدارة هذه احل�سابات من �إيداع و�سحب مل�صلحة ال�شركة و�إبرام اتفاقيات القرو�ض والت�سهيالت
البنكية واتفاقيات التمويل الإ�سالمية بكافة �أنواعها واتفاقيات اخلزينة مع �صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل احلكومي والبنوك وامل�صارف والبيوت املالية وال�ضمانات
والكفاالت والرهون وفكها وفتح االعتمادات والتوقيع على كافة امل�ستندات ال�ضرورية لذلك و�أي�ض ًا �إعداد الئحة العمل الداخلية ل�ش�ؤون املوظفني وتعيينهم حملي ًا
�أو ا�ستقدامهم من اخلارج وحتديد رواتبهم ومكاف�آتهم وتوظيفيهم وف�صلهم وتعيني املحا�سبني وامل�ست�شارين واخلرباء واملحاميني وحتديد �أتعابهم ومكاف�آتهم
وراتبهم واتخاذ كل ما هو �ضروري من الت�صرفات لأعمال ال�شركة �ضمن نطاق �أغرا�ضها والوفاء بالتزاماتها املختلفة كما يكون لهم حق توكيل الغري يف مبا�شرة
عمل معني �أو �أعمال معينةُ .يعني جمل�س الإدارة �سكرتري ًا للمجل�س من بني �أع�ضائه �أو من غريهم ،يخت�ص بت�سجيل حما�ضر اجتماعات املجل�س وتدوين القرارات
ال�صادرة عن هذه االجتماعات وحفظها �إلى جانب ممار�سة االخت�صا�صات الأخرى التي يوكلها �إليه جمل�س الإدارة ،ويحدد املجل�س مكاف�آت ال�سكرتري يف قرار
تعيينه .ال تزيد مدة ع�ضوية رئي�س املجل�س �أو نائبه �أو الع�ضو املنتدب وال�سكرتري عن مدة ع�ضوية كل منهم يف املجل�س ،ويجوز �إعادة تعيينهم.
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يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه ،وتكون الدعوة خطية ويجوز �أن تر�سل بالربيد امل�سجل �أو الفاك�س �أو الربيد االلكرتوين وذلك قبل ا�سبوعني من التاريخ املحدد
لالجتماع ما مل يتفق على غري ذلك .ويجب على رئي�س املجل�س �أن يدعوهم �إلى االجتماع متى طلب منه ذلك اثنان من الأع�ضاء.
نصاب االجتماعات والقرارات

ال يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره �أربعة �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالأ�صالة على الأقل ويف حالة �إنابة ع�ضو املجل�س ع�ضو ًا �آخر حل�ضور اجتماعات
املجل�س ،يتعني �أن تكون الإنابة طبق ًا لل�ضوابط الآتية:
ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة �أن ينوب عن �أكرث من ع�ضو واحد يف ح�ضور ذات االجتماع.
�أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة.
ال يجوز للنائب الت�صويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�صويت ب�ش�أنها.
وت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية الثلثني من عدد احلا�ضرين ويف حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجع اجلانب الذي ي�ضم رئي�س املجل�س.
محاضر االجتماعات

تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�ضر يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري وتدون هذه املحا�ضر يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.
وللمجل�س �أن ي�صدر قرارات عن طريق عر�ضها على الأع�ضاء متفرقني ما مل يطلب �أحد الأع�ضاء كتابة اجتماع املجل�س للمداولة فيها ،وتعر�ض هذه القرارات على
تال له ،وتعترب �سارية املفعول يف حال التوقيع عليها من جميع الأع�ضاء.
جمل�س الإدارة يف �أول اجتماع ٍ
اللجان

ت�شمل اللجان املنبثقة وامل�شكلة من قبل جمل�س الإدارة على ما يلي:
جلنة املراجعة.
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
اللجنة التنفيذية.
و �سيكون لكل جلنة من اللجان املذكورة الئحة خا�صة بها تقوم بتحديد ع�ضويتها و�صالحياتها و�إجراءات العمل اخلا�صة بها واحلقوق وامل�س�ؤوليات التي ت�ضطلع
بها ،وبعد كل اجتماع جلنة يتم رفع حم�ضر اجتماع اللجنة املعنية ملجل�س الإدارة لإقراره واملوافقة عليه .وملجل�س الإدارة �أن ي�شكل من بني �أع�ضائه �أو من خارجه
جلان ًا ح�سبما تقت�ضي احتياجات ال�شركة .ويعني املجل�س من بني �أع�ضاء كل جلنة رئي�سا لها ،كما يحدد جمل�س الإدارة طريقة عمل كل جلنة واخت�صا�صاتها وعدد
�أع�ضائها والن�صاب ال�ضروري الجتماعاتها .ومتار�س اللجان ال�صالحيات التي يوليها لها املجل�س وفقا لتعليمات وتوجيهات املجل�س .وال يجوز لأي من اللجان �إلغاء
�أو تعديل �أي من القرارات والقواعد التي �أقرها جمل�س الإدارة.
تعارض المصالح

تبنت ال�شركة لوائح داخلية ب�ش�أن تعار�ض امل�صالح على ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يبلغ املجل�س ،كما يتطلب احلال ،مبا له من م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ويثبت هذا التبليغ يف حم�ضر اجتماع املجل�س �أو ال�شركة كما يتطلب احلال ،وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة
اال�شرتاك يف الت�صويت على القرار الذي ي�صدر يف هذا ال�ش�أن.
الجمعية العامة

اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة .ولكل مكتتب �أي ًا كان عدد �أ�سهمه حق ح�ضور
اجلمعية التحويلية بطريق الأ�صالة �أو نيابة عن غريه من املكتتبني ولكل م�ساهم حائز على (� )20سهم حق ح�ضور اجلمعية العامة وللم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا
�آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ح�ضور اجلمعية العامة.
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تختص الجمعية العامة للتحول باألمور التالية

1.1التحقق من االكتتاب بكل ر�أ�س املال ومن الوفاء طبق ًا لأحكام نظام ال�شركات باحلد الأدنى من ر�أ�س املال وبالقدر امل�ستحق من قيمة الأ�سهم.
2.2و�ضع الن�صو�ص النهائية لنظام ال�شركة ولكن ال يجوز لها �إدخال تعديالت جوهرية على النظام املعرو�ض عليها �إال مبوافقة جميع املكتتبني املمثلني
فيها.
3.3تعيني �أع�ضاء �أول جمل�س �إدارة لل�شركة ملدة ال تتجاوز اخلم�س �سنوات و�أول مراقب ح�سابات لل�شركة.
4.4املداولة يف تقرير ال�شركاء عن الأعمال والنفقات التي اقت�ضاها التحول.
وي�شرتط ل�صحة انعقادها ح�ضور عدد من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ميثل ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ولكل م�ساهم يف اجتماعاتها �صوت عن كل �سهم اكتتب به �أو
ميثله.
الجمعية العامة العادية

فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة ،وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة
خالل ال�ستة �شهور التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة .كما يجوز دعوة جمعيات عادية �أخرى كلما دعت احلاجة �إلى ذلك.
الجمعية العامة غير العادية

تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا .ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص
اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.
انعقاد جمعيات المساهمين

تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة ،وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات �أو عدد من
امل�ساهمني ميثلون خم�سة يف املائة ( )%5من ر�أ�س املال على الأقل .وتن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع يف املركز
الرئي�سي لل�شركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل .وت�شتمل الدعوة على جدول الأعمال وتر�سل �صورة من الدعوة وجدول
الأعمال �إلى الإدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة خالل املدة املحددة للن�شر.
إثبات حضور المساهمين

يحرر عند انعقاد اجلمعية ك�شف ب�أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين واملمثلني وحمال �إقامتهم مع بيان عدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو الوكالة وعدد
الأ�صوات املخ�ص�صة لها ويكون لكل ذي م�صلحة االطالع على هذا الك�شف.
نصاب الجمعية العامة العادية

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع وجبت
الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )30من النظام الأ�سا�سي
لل�شركة ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
نصاب الجمعية العامة غير العادية

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول
وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ بنف�س الأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع ر�أ�س
املال على الأقل.
حساب األصوات

يكون لكل مكتتب �صوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية العامة للتحول ،وحت�سب الأ�صوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س عدد الأ�سهم التي
ميلكها امل�ساهم �سواء مت الت�صويت ب�شخ�صه �أو بالوكالة عنه ،وبالن�سبة لقرارات اجلمعية العادية املتعلقة بانتخاب �أع�ضاء الإدارة ،فيتبع يف عملية الت�صويت عليها
مبد�أ الت�صويت الرتاكمي .كما ال يجوز لأع�ضاء جمل�س الإدارة اال�شرتاك يف الت�صويت على قرارات اجلمعية التي تتعلق ب�إبراء ذمتهم فيما يتعلق بفرتة ع�ضويتهم.
قرارات الجمعية العامة

ت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع و�إذا تعلقت القرارات بتقييم احل�ص�ص العينية �أو مزايا خا�صة فتلزم موافقة
�أغلبية املكتتبني ب�أ�سهم نقدية والتي متثل ثلثي الأ�سهم بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به مقدمو احل�ص�ص العينية �أو امل�ستفيدون من املزايا اخلا�صة والذين ال يكون لهم
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ر�أي يف هذه القرارات حتى لو كانوا من �أ�صحاب الأ�سهم النقدية .وت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع� ،إال �إذا
كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها الأ�سا�سي �أو باندماج ال�شركة يف �شركة
�أو يف م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
مناقشة موضوعات الجمعيات العامة

لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املُدرجة يف جدول �أعمال اجلمعيات العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات ويجيب
جمل�س الإدارة �أو مراقب احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر .و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع �أحتكم
�إلى اجلمعية وكان قرارها يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.
إدارة الجمعية العامة

ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه يف حالة غيابه .و ُيعني الرئي�س �سكرتري ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات ويحرر باجتماع اجلمعية حم�ضر يت�ضمن
�أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم يف حيازتهم بالأ�صالة �أو الوكالة وعدد الأ�صوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�صوات التي
وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع ،وتدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س اجلمعية
و�سكرتريها وجامع الأ�صوات.
مراقب الحسابات

يكون لل�شركة مراقب ح�سابات �أو �أكرث من بني املراقبني امل�صرح لهم بالعمل يف اململكة العربية ال�سعودية تعينه اجلمعية العامة العادية �سنوي ًا وحتدد �أتعابه ويجوز
لها �إعادة تعيينه.
واجبات مراقب الحسابات

ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق االطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق وله �أن يطلب البيانات والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة احل�صول
عليها ،وله احلق �أي�ض ًا �أن يتحقق من موجودات ال�شركة والتزاماتها.
وعلى مراقب احل�سابات �أن يقدم �إلى اجلمعية العامة العادية ال�سنوية تقرير ًا ُي�ضمنه موقف ال�شركة من متكينه من احل�صول على البيانات والإي�ضاحات التي
طلبها ،وما يكون قد ك�شفه من خمالفات لأحكام نظام ال�شركات �أو �أحكام النظام الأ�سا�سي لل�شركة ور�أيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�شركة للواقع.
السنة المالية

تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة من �أول يناير وتنتهي يف احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل عام ميالدي على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى لل�شركة من تاريخ القرار
الوزاري ال�صادر ب�إعالن حتول ال�شركة وتنتهي يف  31دي�سمرب من ال�سنة امليالدية التالية.
التقارير السنوية

يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور كما يعد ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقرير ًا
عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنق�ضية والطـريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�صافية وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة العادية ب�ستني
يوم ًا على الأقل .وي�ضع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية بخم�سة وخم�سني يوم ًا على الأقل ويوقع رئي�س
جمل�س الإدارة الوثائق امل�شار �إليها وتودع ن�سخ منها يف املركز الرئي�سي لل�شركة حتت ت�صرف امل�ساهمني قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين
يوم ًا على الأقل وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أن ين�شر يف �صحيفة توزع يف املركز الرئي�سي لل�شركة امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وخال�صة وافية من تقرير
جمل�س الإدارة والن�ص الكامل لتقرير مراقب احل�سابات و�أن ير�سل �صورة من هذه الوثائق �إلى الإدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة قبل انعقاد
اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل.
توزيع األرباح

توزع �أرباح ال�شركة ال�سنوية ال�صافية بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التايل:
جتنب ع�شرة ( )10باملئة من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي املذكور ن�صف
ر�أ�س املال.
ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة جتنيب ن�سبة من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�ص لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني تعادل خم�سة ( )%5باملائة من ر�أ�س املال املدفوع.
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يخ�ص�ص بعد ما تقدم ن�سبة ال تزيد عن ( )%10من الباقي ملكاف�أة جمل�س الإدارة.
ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية من الأرباح.
تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان و املواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وفقا للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة وال�صناعة.
استمرارية الشركة

�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ( )4/3ر�أ�س املال وجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل
�أجلها املعني باملادة ال�ساد�سة ( )6من النظام الأ�سا�سي لل�شركة وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.
دعوى المسؤولية

لكل م�ساهم احلق يف رفع دعوى امل�س�ؤولية املقررة لل�شركة على �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إذا كان من �ش�أن اخلط�أ الذي �صدر منهم �إحلاق �ضرر خا�ص به ب�شرط �أن
يكون حق ال�شركة يف رفعها ما زال قائم ًا .ويجب على امل�ساهم �أن يخطر ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى.
حل الشركة وتصفيتها

عند انتهاء مدة ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد ،تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء ًا على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفي
�أو �أكرث وحتدد �صالحيتهم و�أتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة .ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني
امل�صفى وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.
إقرارات

ال يتمتع �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي بحق الت�صويت على �أي عقد �أو اقرتاح له فيه م�صلحة.
ال يتمتع �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي بحق الت�صويت على �صرف املكاف�آت لأنف�سهم �أو على القرارات ال�صادرة عن اجلمعية العامة لل�شركة
يف هذا ال�ش�أن.
ال يحق لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني االقرتا�ض من ال�شركة.

1 112 12ملخص العقود الجوهرية
1 112 112 12التوريد

�أبرمت ال�شركة وال�شركة التابعة (وا�سكو) عدة عقود توريد مع العديد من ال�شركات لتوريد املواد امل�ستخدمة يف �صناعة الورق الذي تنتجه ال�شركة على النحو
التايل:
�1 112 112 112 12إتفاقيات التوريد اخلا�صة بال�شركة التابعة (وا�سكو)

اتفاقيات �شهرية بني ال�شركة وال�شركة التابعة (وا�سكو) تقوم مبوجبها ال�شركة وب�سعر يحقق لها ربح ًا ح�سبما حتدده ال�شركة التابعة (وا�سكو) ب�شراء الكرتون
امل�ستخدم ومواد �أخرى ب�أ�سعار يتم حتديدها �شهري ًا لكل طن� .إن العميل الرئي�سي لل�شركة التابعة (وا�سكو) هو ال�شركة ويكون التعامل مع ال�شركة يف بيع املواد
اخلام لورق الكرتون على �أ�سا�س تناف�سي حتقق ال�شركة التابعة (وا�سكو) مبوجبه �أرباح ًا .وكما يف �شهر نوفمرب من عام 2014م ف�إن الأ�سعار املتفق عليها هي 725
ريال للطن الواحد من ورق الكرتون القدمي ( )OCCو 650ريال للطن الواحد من الورق ذا اخللفية الرمادية (الدوبلك�س ( ))BCCو 675ريال للطن الواحد من
مهمالت املكاتب واملهمالت الورقية (ورق ميك�س ( ))Mix Paperوالكمية املتفق عليها هي  35.000طن بال�شهر .اتفاقية م�ؤرخة 2014/01/01م مع �أ�سواق بن
داوود ،تنتهي بتاريخ 2015/01/01م وال يوجد بها ن�ص يتعلق بالتجديد .ومبوجب االتفاقية تبيع �أ�سواق بن داوود الكرتون امل�ستعمل ب�شكل ح�صري ل(وا�سكو) من
فروعها يف مكه وجدة واملدينة وتعطي الأولوية لل�شركة التابعة (وا�سكو) يف �شراء الكرتون امل�ستعمل من �أي فروع جديدة لها .وذلك ب�سعر  750.000ريال �سعودي
مقابل  2.000طن خملفات �أو  1.000.000ريال �سعودي مقابل  2.500طن من املخلفات وعلى (وا�سكو) توفري النقل و�آالت �ضغط .حتتفظ �أ�سواق بن داوود
باحلق يف ف�سخ االتفاقية يف حالة ت�أخر ال�شركة التابعة (وا�سكو) يف ال�سداد� ،أو عدم توفري و�صيانة �آالت ال�ضغط .يتم �إحالة النزاعات التي ال ميكن حلها بطريقة
ودية �إلى ال�سلطات ال�سعودية املخت�صة.
�أبرمت (وا�سكو) ثمانية اتفاقيات مع ال�شركة ال�سعودية ل�صناعة الورق حيث تقوم (وا�سكو) ب�شراء كمية حمددة من الكرتون امل�ستخدم ب�سعر حمدد وتبيع ورق
لل�شركة ال�سعودية ل�صناعة الورق بوزن و�سعر حمدد وتتجدد االتفاقيات بعد بيع و�شراء الأوزان املتفق عليها.
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اتفاقية م�ؤرخة 2011/02/14م مع �شركة �أ�سواق العثيم تنتهي يف 2013/02/28م قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني ومت جتديدها يف 2014/03/11م ملدة عام
بد�أت 2014/03/1م و تنتهي 2015/2/28م ويف حال انتهائها �سيتم طرحها للمزايدة و�ستقوم ال�شركة باملزايدة .وتقوم ال�شركة بتزويد �شركة �أ�سواق العثيم
بخطاب �ضمان غري قابل للإلغاء بقيمة  750.000ريال مقابل جمع الكراتني من �أ�سواق عبداهلل العثيم يف املناطق التي تتواجد بها فروع لأ�سواق العثيم ،ودفع 500
ريال مقابل كل طن م�ضغوط من الكرتون امل�ستخدم و 425ريال مقابل كل طن غري م�ضغوط .كما تدفع ال�شركة �ألف ( )1.000ريال قيمة �إيجار جهاز ال�ضغط
الكراتني وخم�سون باملائة من قيمة جهاز وزن الكراتني لأي فرع جديد .وتدفع ال�شركة كذلك  290ريال قيمة نقل كل حاوية كراتني من نقطة جتميعها �إلى ال�شركة.
وت�شمل جميع فروع �أ�سواق العثيم باململكة واملتواجدة يف املناطق التالية ( مكة املكرمة ،الريا�ض ،الق�صيم ،ع�سري ،جازان ،تبوك ،ال�شرقية ،احلدود ال�شمالية،
جنران) .يحل �أي خالف بني الطرفني بالطرق الودية ويف حال تعرث ذلك حتال �إلى اجلهات املخت�صة مبدينة الريا�ض.
اتفاقية م�ؤرخة 2014/01/19م مع �شركة العزيزية بندة املتحدة انتهت بتاريخ 2015/01/31م ومل تطرح �شركة العزيزية بندة حتى تاريخ  22فرباير 2015م
املزايدة على االتفاقية اجلديدة .وتقوم ال�شركة عادة بتقدمي خطاب �ضمان بنكي غري قابل للإلغاء بقيمة مليوين ( )2.000.000ريال .تدفع مبوجب هذا العقد
ال�شركة  560ريال مقابل كل طن من الكرتون امل�ستخدم وتقوم ال�شركة بتجميع الكرتون من جميع فروع وم�ستودعات �شركة العزيزية بندة املتحدة يوم ًيا من خالل
نقاط جتميع متفق عليها .وت�شمل جميع فروع �شركة العزيزية بندة باململكة واملتواجدة يف املناطق التالية ( مكة املكرمة ،الريا�ض ،الق�صيم ،ع�سري ،الباحة ،املدينة
املنورة ،جازان ،تبوك ،ال�شرقية ،حائل ،جنران) .يحل �أي خالف بني الطرفني بالطرق الودية خالل  30يوم ًا ويف حال تعرث ذلك حتال �إلى اجلهات املخت�صة
مبدينة جدة.
اتفاقية مع �شركة موه املحدودة بتاريخ 2012/07/16م ملدة عام قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني وقدم مت جتديد هذه االتفاقية يف 2014/5/25م .وتقوم �شركة
موه املحدودة بتزويد ال�شركة باملاء �شهري ًا بقيمة متفق عليها للمرت املكعب .وميكن لل�شركة طلب زيادة الكمية خط ًيا بحد �أق�صى حمدد يف االتفاقية .على الطرفني
م�س�ؤولية عدم اف�شاء املعلومات ال�سرية املتعلقة باالتفاقية .يحل �أي خالف بني الطرفني بالطرق الودية ويف حال تعرث ذلك حتال �إلى التحكيم من قبل حمكم
يختاره الطرفان و�إذا اختلف الطرفان يف اختيار املحكم فيحدده رئي�س الغرفة التجارية مبدينة جدة.
م�شرتيات عرب �أوامر �شراء مع �شركة �سيلمارك �إنك واملخت�صة مبعدات امل�صانع ومع �شركة �إيكمان ري�سايكلنج واملخت�صة مبواد �إعادة التدوير وكلتاهما �شركات
�أمريكية.
اتفاقية م�ؤرخة 2013/04/01م مع �شركة املياه الوطنية ملدة ع�شرين �سنة ميالدية تبد�أ يف 2013/01/01م وتنتهي يف 2033/12/31م وجتدد تلقائي ًا ،وتقوم
ال�شركة مبوجبها بتو�صيل �أجهزتها ب�أجهزة ال�شركة الوطنية للمياه لت�صريف املياه .وتدفع ال�شركة ما بني  1ريال �إلى  4.5ريال لكل مرت مكعب ح�سب درجة تلوث
يوما من تاريخ الفاتورة و�إال يتم فر�ض عمولة بال�سايبور م�ضاف ًا لها  %1.5من �شركة املياه الوطنية .ال تتحمل �شركة املياه الوطنية �أية م�س�ؤولية
املياه خالل ثالثني ً
جتاه ال�شركة با�ستثناء امل�س�ؤولية الناجتة عن االهمال املتعمد والت�صرف غري امل�شروع .يحل �أي خالف بني الطرفني بالطرق الودية �أو حتال �إلى اجلهات املخت�صة
مبدينة الريا�ض.
اتفاقية مع �أرامكو ال�سعودية بتاريخ 2002/09/23م ،ملدة عام قابلة للتجديد ملدد مماثلة مبوافقة الطرفني ،ومت تعديلها يف تاريخ 2007/05/07م وتاريخ
2009/08/19م وتاريخ 2012/03/04م ،ومازالت �سارية ونافذة حتى تاريخ هذه الن�شرة .ومبوجب االتفاقية تقوم �أرامكو ال�سعودية بتزويد ال�شركة بالوقود الثقيل
بقيمة متفق عليها للرت وفق حدود دنيا لل�شراء وال�شحن .وقامت �أرامكو ال�سعودية يف 2012/07/01م بزيادة كمية الوقود املتاحة �شهري ًا لل�شركة من  16مليون لرت
�إلى  34مليون لرت ،وفيما يلي ملخ�ص لأهم بنود االتفاقية.
جدول :116بنود اتفاقية ال�شركة مع �أرامكو ال�سعودية
البيان

البند
املدة

عام هجري واحد

التجديد

جتدد باتفاق الطرفني

كمية الوقود املتاحة

 34مليون لرت �شهري ًا

�سعر الوقود

ال�سعر ال�سائد يف تاريخ ت�سليم املنتجات لل�شركة ،مع مراعاة �أن ال�سعر ال�سائد عند توقيع االتفاقية املعدلة يف 2012م هو  0.06ريال
�سعودي لللرت الواحد

احلد ال�شهري الأدنى لتوريد الوقود

 300.000لرت

احلد الأدنى لتوريد الوقود يف ال�شحنة
الواحدة

 30.000لرت
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البيان

البند
ال�شروط العامة

ال يحق لل�شركة ا�ستغالل الوقود لأي غر�ض با�ستثناء ت�شغيل حمطة الطاقة
على ال�شركة احل�صول ،واملحافظة ،على ت�أمني �شامل للمركبات وت�أمني �ضد امل�س�ؤولية املدنية بتغطية ت�أمينية قدرها مليوين ريال �سعودي
لكل منهما

ال�شروط اخلا�صة بزيادة كمية الوقود
املتاحة

�إن�شاء مركز تدريب لتدريب ال�سعوديني على �أعمال �صناعة وتدوير الورق بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني ،وا�ستثمار
 20مليون ريال �سعودي بحلول تاريخ 2015/01/01م
احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة
تتعهد ال�شركة بعدم بيع الطاقة املنتجة وبا�ستعمالها كاملة لت�شغيل من�ش�آتها
زيادة ن�سبة ال�سعودية �إلى  %50بحلول تاريخ 2015/03/04م

النظام الواجب التطبيق واالخت�صا�ص
الق�ضائي

تخ�ضع هذه االتفاقية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية
يتم احالة �أي نزاع �إلى هيئة حتكيمية وفق �أحكام نظام التحكيم يف اململكة العربية ال�سعودية

امل�صدر :ال�شركة

علم ًا �أن ال�شركة قد �أوفت بجميع التزاماتها وتعهداتها الواردة يف اتفاقية التوريد مع �أرامكو ال�سعودية با�ستثناء ال�شرط التايل:
زيادة ن�سبة ال�سعودة التي تبلغ  %48.54بتاريخ  11فرباير 2015م �إلى  %50بتاريخ 2015/03/04م.
اتفاقية مع �شركة �أندرتز �إيه جي بتاريخ 2013/12/19م لتوفري معدات لإعادة بناء �آلة الورق رقم اثنني والإ�شراف على تو�صيل وتركيب و�إطالق املعدات خالل 50
أ�سبوعا مقابل  5.735.000يورو �أو  22.956.072ريال �سعودي.
� ً
وحتتوي هذه االتفاقية على البنود التالية:
1.1تقوم ال�شركة بجميع الأعمال املدنية و االن�شاء حتت ا�شراف وح�سب ت�صاميم �شركة �أندرتز �إيه جي.
2.2توفر ال�شركة العمالة الالزمة وامل�ستودعات وت�ساعد �شركة �أندرتز �إيه جي على احل�صول على الت�أ�شريات الالزمة و توفر النقل و الإعا�شة للمهند�سني
امل�شرفني.
3.3يتم �سداد قيمة العقد على خم�سة دفعات ،الأولى والثانية والرابعة واخلام�سة تكون  %10من قيمة العقد والثالثة تكون  %60من قيمة العقد.
4.4مدة ال�ضمان � 18شهر ًا من تاريخ االطالق �أو � 24شهر ًا من تاريخ �آخر �شحنة رئي�سية من املعدات� ،أيهما �أول.
�5.5إذا ت�أخرت �شركة �أندرتز �إيه جي يف تو�صيل املعدات لأكرث من �أ�سبوعني تدفع غرامة لل�شركة قيمتها  %1من قيمة املعدات لكل �أ�سبوع ت�أخري على �أال
تزيد الغرامة عن  %5من قيمة العقد.
6.6على الطرفني احلفاظ على �سرية املعلومات.
7.7يجب �أن ال تتجاوز امل�س�ؤولية الإجمالية النا�شئة عن العقد� ،سواء على �أ�سا�س ال�ضمان ،وامل�س�ؤولية العقدية ،وامل�س�ؤولية التق�صريية ،والتعوي�ضات �أو غري
ذلك  ٪20من قيمة العقد.
8.8يخ�ضع العقد للقوانني املطبقة يف �سوي�سرا.
1 112 112 12عقود اإليجار

�أبرمت ال�شركة �أربعة ( )4عقود �إيجار فقط ال يحوي �أ ًيا منهما بنود تغري هيكل امللكية �أو �إدارة ال�شركة .وتختلف مدة كل عقد و�أغرا�ضه على النحو التايل:
جدول :117عقود الإيجار اخلا�صة بال�شركة
امل�ؤجر

تاريخ العقد

املدة

الإيجار بالريال

التجديد

نوع الأ�صل امل�ؤجر

علي عبداهلل القحطاين

1431/06/01هـ (املوافق
2010/05/15م)

� 5سنوات

500.000

ال يحتوي العقد على بند
للتجديد

مبنى �سكني مكون من � 21شقة
�سكنية

م�ؤ�س�سة �شالالت الريا�ض
للمقاوالت (وميلكها �أحمد
�صالح دحل�س)

1433/10/10هـ (املوافــق 2012/8/28م

� 5سنوات

850.000

التجديد يكون مبوجب
اتفاقية جديدة يتم �إبرامها
باتفاق الطرفني قبل
�شهرين من نهاية العقد
احلايل

مبنى �سكني يف ال�صناعية يف جدة
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امل�ؤجر

نوع الأ�صل امل�ؤجر

تاريخ العقد

املدة

الإيجار بالريال

التجديد

عبدالرحمن م�شبب
ال�شهري

1431/10/15هـ املوافق 2010/09/24م

� 3سنوات

135.000

يجدد تلقائيا ما مل يخطر
�أحد الطرفني الآخر
بعدم رغبته يف التجديد
قبل نهاية العقد ب�شهرين
– مت �إنهاء العقد يف
2014/06/01م

مكتب اداري يف جدة

بلدية مكة

1429/08/01هـ املوافق 2008/08/02م

� 5سنوات

1.450

يجدد تلقائيا بعد �إعادة
تقدير العني -مت التجديد

مردم يف مكة

امل�صدر :ال�شركة

كما �أبرمت ال�شركة التابعة (وا�سكو) ثمانية وع�شرون ( )28عقد ايجار لأغرا�ض ما بني ايواء موظفيها ونقاط جتميع للورق امل�ستعمل ومرادم على النحو التايل:
جدول :118عقود الإيجار اخلا�صة ب�شركة (وا�سكو)
م

امل�ؤجر

تاريخ العقد

املدة

االيجار بالريال

املدينة

الغر�ض من
الت�أجري

نوع الأ�صل
امل�ؤجر

مالحظات التجديد

1

علي خ�ضر
عامر ال�شهري

1434/09/01هـ (املوافق
2013/07/09م)

�سنتني

140.000

جدة

ا�سكان
موظفني

عمارة يف جدة

يحق للم�ست�أجر متديد الإيجار
خم�سة �سنوات

2

حممد �أبو بكر
بابطني

1434/07/01هـ (املوافق
2013/05/11م)

5
�سنوات

220.000

جدة

ا�سكان
موظفني

عمارة بخم�س
طوابق يف جدة

يحق للم�ست�أجر �إنهاء العقد
عقب مرور �سنتني .يتجدد
العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الطرف الآخر قبل
�إنتهاء مدة العقد بثالث �شهور
عن رغبته يف �إنهاء العقد

3

خ�ضر
عبدالكرمي
�أحمد املالكي

2015/01/06م

3
�سنوات

350.000

جدة

مركز جتميع
وكب�س
الكرتون

م�ستودعان يف
جدة

يتجدد العقد تلقائي ًا ما مل
يخطر �أحد الطرفني الطرف
الآخر قبل �إنتهاء مدة العقد
ب�ستة �أ�شهر عن رغبته يف �إنهاء
العقد

4

�صالح عبده
�سامل العوامي

1435/01/14هـ (املوافق
2013/11/17م)

5
�سنوات

50.000

مكة
املكرمة

مركز جتميع
و كب�س
الكرتون +
�سكن العمال

قطعة �أر�ض يف
مكة املكرمة

يحق للم�ست�أجر �إنهاء العقد
عقب مرور �سنة .يجدد العقد
باتفاق الطرفني

5

نا�صر �أحمد
�سلمان
ال�صيدالين

1434/12/01هـ (املوافق
2013/10/06م)

3
�سنوات

18.000

ينبع

مركز جتميع
و كب�س
الكرتون +
�سكن العمال

فِناء يف ينبع

يتجدد العقد تلقائي ًا ما مل
يخطر �أحد الطرفني الطرف
الآخر قبل �إنتهاء مدة العقد
ب�شهرين عن رغبته يف �إنهاء
العقد

6

جمعان
عبداهلل حممد
الزهراين

1432/07/29هـ (املوافق
2011/07/01م)

5
�سنوات

24.000

حمايل
ع�سري

مركز جتميع
و كب�س
الكرتون

�أر�ض م�سورة يف
حمايل ع�سري

يتجدد العقد تلقائي ًا ما مل
يخطر �أحد الطرفني الطرف
الآخر قبل �إنتهاء مدة العقد
ب�شهرين عن رغبته يف �إنهاء
العقد

7

يا�سر را�شد
�سليمان
احل�سان

1433/10/22هـ (املوافق
2012/09/09م)

4
�سنوات

38.000

الق�صيم

مركز جتميع
و كب�س
الكرتون +
�سكن العمال

فِناء يف بريدة

يتجدد العقد تلقائي ًا ما مل
يخطر �أحد الطرفني الطرف
الآخر قبل �إنتهاء مدة العقد
ب�شهر عن رغبته يف �إنهاء العقد
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م

امل�ؤجر

تاريخ العقد

املدة

االيجار بالريال

املدينة

الغر�ض من
الت�أجري

نوع الأ�صل
امل�ؤجر

مالحظات التجديد

8

فالح �صياح
�سعد املرواين

1433/09/26هـ (املوافق
2012/08/14م)

5
�سنوات

15.000

�أملج

مركز جتميع
و كب�س
الكرتون +
�سكن العمال

فناء يف �أملج

يحق للم�ست�أجر �إنهاء العقد
ب�إعطاء �إخطار للم�ؤجر قبل
�إنهاء العقد ب�شهرين

9

ح�سن �سليم
احلميدي
(موقع تبوك
رقم () )2

1434/06/22هـ (املوافق
2013/05/02م)

4
�سنوات

15.000

تبوك

مركز جتميع
و كب�س
الكرتون +
�سكن العمال

فناء بجوار مركز
التجميع رقم
( )1يف تبوك

يتجدد العقد تلقائي ًا ملدة �سنة
ما مل يخطر امل�ست�أجر �إلى
مكتب العقار لإنهاء العقد.

10

بدور جدة

1436/02/01هـ (املوافق
2014/11/23م)

3
�سنوات

50.000

املدينة
املنورة

مركز جتميع
و كب�س
الكرتون +
�سكن العمال

قطعة �أر�ض
رقم  398ورقم
 399يف املدينة
املنورة

يتجدد العقد تلقائي ًا ما مل
يخطر �أحد الطرفني الطرف
الآخر قبل �إنتهاء مدة العقد
ب�شهرين عن رغبته يف �إنهاء
العقد

11

حممد
�سعد عيا�ش
ال�شهراين

1435/04/29هـ (املوافق
2014/03/01م)

�سنة
واحدة

100.000

�صبيا

مركز جتميع
و كب�س
الكرتون +
�سكن العمال

م�ستودع يف �صبيا

يتجدد العقد تلقائي ًا ما مل
يخطر �أحد الطرفني الطرف
الآخر قبل �إنتهاء مدة العقد
ب�شهر عن رغبته يف �إنهاء
العقد .وقد مت التجديد تلقائ ًيا
لعدم �إخطار �أي طرف الآخر
برغبته التعديل على بنود العقد
�أو �إنهائه.

12

حممد
�سعد عيا�ش
ال�شهراين

1435/04/29هـ (املوافق
2014/03/01م)

�سنة
واحدة

8.400

�صبيا

�سكن عمال

غرفة �سكنية يف
�صبيا

يتجدد العقد تلقائي ًا ما مل
يخطر �أحد الطرفني الطرف
الآخر قبل �إنتهاء مدة العقد
ب�شهر عن رغبته يف �إنهاء
العقد .وقد مت التجديد تلقائ ًيا
لعدم �إخطار �أي طرف الآخر
برغبته التعديل على بنود العقد
�أو �إنهائه.

13

ح�سن عبداهلل
علي ال�سلمان

14365/02/01هـ
(املوافق
2014/11/23م) حتى
1439/12/30هـ (املوافق
2018/09/10م)

�أربع
()4
�سنوات

50.000

الأح�ساء

م�صنع �إعادة
تدوير

قطعة �أر�ض
م�سورة يف
الأح�ساء

على امل�ست�أجر �إبالغ امل�ؤجر قبل
�إنتهاء العقد ب�شهر برغبته يف
�إنهاء العقد.

14

حممد عبداهلل
ح�سن العامري

1436/04/10هـ (املوافق
2015/01/30م)

�سنة
واحدة

50.000

براقة

مركز جتميع
و كب�س
الكرتون +
�سكن العمال

م�ستودع

يجدد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر قبل �إنتهاء مدة
العقد بثالثني يوم ًا عن رغبته
يف �إنهاء العقد

15

�أمري �شكري

1436/03/1ه املوافق
2014/12/23م

�سنة
واحدة

60.000

جدة

مركز جتميع
و كب�س
الكرتون

فناء

يجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر
�أحد الطرفني خالف ذلك

16

فهد زايد
املحوري

1435/02/01ه املوافق
2013/12/04م

5
�سنوات

40.000

جدة

مركز جتميع
و كب�س
الكرتون

فناء

يجدد بعد موافقة الطرف الأول
(املالك)
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م

امل�ؤجر

تاريخ العقد

املدة

االيجار بالريال

املدينة

الغر�ض من
الت�أجري

نوع الأ�صل
امل�ؤجر

مالحظات التجديد

17

بلدية جازان

1435/07/14هـ املوافق
2014/05/13م

3
�سنوات

710.000

جازان

�إ�ستثمار
ا�ستفادة
من نفايات
املردم

�أر�ض داخل
املردم

ال يجدد تلقائيا

18

بلدية ظهران
اجلنوب

1435/03/01هـ املوافق
2014/01/02م

3
�سنوات

75.000

ظهران
اجلنوب

�إ�ستثمار
ا�ستفادة
من نفايات
املردم

�أر�ض داخل
املردم

ال يجدد تلقائيا

19

ح�سن �سليم
احلميدي

1434/10/01هـ املوافق
2013/08/08م

4
�سنوات

15.000

تبوك

مركز جتميع
و كب�س
الكرتون

م�ستودع

يجدد تلقائي ًا ل�سنة واحدة بعد
�إال �إذا راجع امل�ست�أجر مكتب
العقار

20

�سعيد الطلعان

1435/01/29هـ املوافق
2013/12/02م

5
�سنوات

18.000

عرعر

م�ستودع
كرتون

فناء

يجدد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر قبل �إنتهاء مدة
العقد ب�شرين عن رغبته يف
�إنهاء العقد

21

بلدية الباحة

1434/08/02ه املوافق
2013/06/11م

3
�سنوات

350.000

الباحة

�إ�ستثمار
ا�ستفادة
من نفايات
املردم

�أر�ض داخل
املردم

ال يجدد تلقائيا

22

عبداهلل �سامل
املانع

1435/05/15هـ

5
�سنوات

25.000

جنران

مركز كب�س
وجتميع
و�سكن عمال

فناء

يجدد تلقائي

23

علي حممد
الرا�شدي

1435/09/15هـ املوافق
2014/07/12م

5
�سنوات

20.000

املظيلف

مركز كب�س
وجتميع
و�سكن عمال

فناء و�سكن

يجدد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد
الطرفني الآخر قبل �إنتهاء مدة
العقد بثالثة �أ�شهر عن رغبته
يف �إنهاء العقد

24

بلدية بي�ش

1433/04/12هـ املوافق
2013/03/05م

3
�سنوات

85.000

بي�ش

�إ�ستثمار
ا�ستفادة
من نفايات
املردم

�أر�ض يف املردم

ال يجدد تلقائي ًا

25

بلدية �أبو
عري�ش

1434/08/09هـ

7
�سنوات

335.000

ابوعري�ش

�إ�ستثمار
ا�ستفادة
من نفايات
املردم

�أر�ض يف املردم

ال يجدد تلقائي ًا

26

بلدية �صبيا

1435/08/05هـ

� 15سنة

320.000

�صبياء

�إ�ستثمار
ا�ستفادة
من نفايات
املردم

�أر�ض يف املردم

ال يجدد تلقائي

27

�أمانة الطائف

1433/04/24هـ املوافق
2012/03/17م

3
�سنوات

2.800.000

الطائف

�إ�ستثمار
ا�ستفادة
من نفايات
املردم

�أر�ض يف املردم

ال يجدد تلقائي
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م

امل�ؤجر

تاريخ العقد

املدة

28

فرع ال�صناعية
بالطائف/
عبداهلل
�سرحان
الوقداين

1435/03/01هـ املوافق
2014/01/02م

3
�سنوات

االيجار بالريال
40.000

الغر�ض من
الت�أجري

املدينة
الطائف

مركز كب�س
و جتميع
الكرتون
�+سكن عمال

نوع الأ�صل
امل�ؤجر
فناء

مالحظات التجديد
ال يجدد تلقائيا

امل�صدر :ال�شركة

1 112 112 12التسهيالت اإلئتمانية والقروض

يو�ضح اجلدول التايل تفا�صيل الت�سهيالت الإئتمانية املقدمة من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي والبنوك التجارية مع ال�شركة.
جدول :119ملخ�ص تفا�صيل القرو�ض والت�سهيالت امل�صرفية اخلا�صة بال�شركة كما هي بتاريخ 2015/01/31م *

اجلهة املقر�ضة
املبالغ

تاريخ انتهاء توفر
الت�سهيالت

احلد الإئتماين (ريال �سعودي)

املبالغ امل�ستخدمة (ريال
�سعودي)

�صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي

2015/04/18م

451.100.000

349.150.000

م�صرف الإمناء

2015/07/31م

50.000.000

50.000.000

البنك العربي الوطني

2015/04/30م

347.500.000

200.000.000

البنك العربي الوطني

2015/04/30م

150.000.000

93.450.696

جمموعة �سامبا املالية

2015/02/28م

320.000.000

265.150.000

املبالغ امل�سددة
(ريال �سعودي)
191.600.000

(قر�ض ق�صري الأجل)
50.000.000
(قر�ض ق�صري الأجل)

55.000.000

مواعيد ال�سداد
�أق�ساط ن�صف
�سنوية� ،آخر ق�سط يف
2022/03/18م
�أربعة �أق�ساط ،اخر ق�سط
يف 2015/5/03م
خم�سة �أق�ساط� ،آخر ق�سط
يف 2017/12/31م
�آخر موعد لل�سداد هو
موعد انتهاء االتفاقية يف
2015/11/02م
 15ق�سط � ،آخر ق�سط يف
2017/12/31م

بنك اجلزيرة

بدون تاريخ انتهاء
(�سارية طاملا هناك
تعامل بني الطرفني)

85.000.000

48.000.000

(قر�ض ق�صري الأجل)

ثمانية �أق�ساط� ،آخر ق�سط
2015/5/31م

البنك الأهلي التجاري

2015/08/31م

137.000.000

91.048.755

(قر�ض ق�صري الأجل)

قرو�ض متعددة ملدة
�سنة على الأكرث ،اخرها
2015/04/04م

1.540.600.000

1.096.799.451

املجموع

296.600.000

امل�صدر :ال�شركة
*يت�ضمن اجلدول �أعاله معلومات عن القرو�ض والت�سهيالت امل�صرفية لل�شركة كما يف  31يناير 2015م بينما املعلومات املذكورة يف ق�سم رقم " 6املعلومات املالية ومناق�شة وحتليل الإدارة" تت�ضمن معلومات عن
القرو�ض والت�سهيالت امل�صرفية لل�شركة كما يف � 30سبتمرب 2014م.
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

يو�ضح اجلدول التايل الرهونات على عقارات و�أ�صول ال�شركة �ضمان ًا للت�سهيالت الإئتمانية والقرو�ض املو�ضحة فيما يلي:
جدول :120الرهونات على عقارات و�أ�صول ال�شركة
الرهونات

قيمة الت�سهيالت املمنوحة

الرهن ل�صالح

تاريخ الرهن

قطعة الأر�ض اململوكة لل�شركة مبوجب
�صك رقم  2082بتاريخ 1422/09/29هـ

�صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي

ت�سهيالت مببلغ  313.500.000ريال
�سعودي

1435/02/14هـ (املوافق 2013/12/17م)

قطعة الأر�ض اململوكة لل�شركة مبوجب
�صك رقم  209بتاريخ 1429/01/04هـ

�صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي

ت�سهيالت مببلغ  313.500.000ريال
�سعودي

1435/02/14هـ (املوافق 2013/12/17م)

قطعة الأر�ض اململوكة لل�شركة مبوجب
�صك رقم  210بتاريخ 1429/01/04هـ

�صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي

ت�سهيالت مببلغ  313.500.000ريال
�سعودي

1435/02/14هـ (املوافق 2013/12/17م)

كافة املباين و املن�ش�آت املقامة �أو التي
�ستقام على قطع الأرا�ضي اململوكة لل�شركة
مبوجب �صكوك امللكية رقم  2082و209
و 210مع كامل م�صنع ال�شركة و�آالته
ومعداته وو�سائل النقل والأثاث املكتبي
وجميع ما يت�صل به �أو يتم احل�صول عليه
الحق ًا من �أجل امل�شروع

�صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي

ت�سهيالت مببلغ  313.500.000ريال
�سعودي

1435/02/14هـ (املوافق 2013/12/17م)

رهن �أ�صويل من الدرجة الثانية على
م�صنع ال�شركة

البنك العربي الوطني

ت�سهيالت مببلغ  400.625.000ريال
�سعودي

1435/08/04ه(املوافق 2014/06/02م)

امل�صدر :ال�شركة

-1أ اتفاقية قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

بتاريخ 1431/02/03هـ (املوافق 2009/12/20م)� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية قر�ض موحد مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ("�صندوق التنمية") للح�صول
على ت�سهيالت مببلغ  302.600.000ريال �سعودي لتمويل تو�سعة م�صنع ال�شركة الكائن يف مدينة جدة على قطعة الأر�ض امل�سجلة بال�صك رقم  2082امل�ؤرخ
1422/02/29هـ .وبتاريخ 1432/04/08هـ (املوافق 2011/03/13م) وافق �صندوق التنمية على تقدمي قر�ض �إ�ضايف لل�شركة مببلغ  23.800.000ريال �سعودي،
ويف تاريخ 1434/09/19هـ (املوافق 2013/07/27م) وافق �صندوق التنمية على تقدمي قر�ض �إ�ضايف لل�شركة مببلغ  124.700.000ريال �سعودي ،وقد مت توقيع
هذه االتفاقية بتاريخ 1435/02/14هـ (املوافق 2013/12/17م).
وقد قامت ال�شركة ب�سداد مبلغ  137.600.000ريال �سعودي لي�صبح �إجمايل ر�صيد القر�ض القائم والغري م�سدد  313.500.000ريال �سعودي وفق ًا لعقد قر�ض
موحد مت توقيعه بني ال�شركة وبني �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بتاريخ 1435/02/14هـ (املوافق 2013/12/17م).
وفيما يلي ملخ�ص لأهم �شروط هذه االتفاقية:
جدول �:121شروط اتفاقية قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ال�شرح

البيان
�إجمايل الت�سهيالت

 451.100.000ريال �سعودي

فرتة الإتاحة

لغاية 1436/06/29هـ (املوافق 2015/04/18م)

�شروط خا�صة

تقدمي خطة وجدول زمني لتعيني وتدريب الكفاءات ال�سعودية قبل �صرف اخلم�س الأخري من قيمة القر�ض
تنفيذ تو�صيات �صندوق التنمية اخلا�صة بال�سالمة ال�صناعية والوقاية من الأخطار واملتطلبات البيئية قبل �صرف اخلم�س الأخري من قيمة القر�ض

ال�سداد

�سبق �سداد  137.600.000ريال �سعودي قبل تاريخ 1434/09/19هـ (املوافق 2013/07/27م)
يتم �سداد باقي مبلغ القر�ض على �أق�ساط ن�صف �سنوية خمتلفة القيمة .تاريخ �أول ق�سط 1435/02/15هـ (املوافق 2013/12/18م)ـ وي�ستحق
�آخر ق�سط يف 1443/08/15هـ (املوافق 2022/03/18م)ـ.
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ال�شرح

البيان
ال�ضمانات

الكفاالت ال�شخ�صية التالية:
�سليمان بن عبدالقادر املهيدب  %19.91من قيمة القر�ض
عماد بن عبدالقادر املهيدب  %19.91من قيمة القر�ض
ع�صام بن عبدالقادر املهيدب  %19.91من قيمة القر�ض
عبداهلل بن عبدالرحمن املعمر  %19.46من قيمة القر�ض
عبدالعزيز بن عبداهلل �أبو نيان  %8.054من قيمة القر�ض
�إبراهيم بن عبداهلل �أبو نيان  %8.054من قيمة القر�ض
خالد بن عبداهلل �أبو نيان  %8.054من قيمة القر�ض
حممد بن عبداهلل �أبو نيان  %8.054من قيمة القر�ض
عبدالإله بن عبداهلل �أبو نيان  %8.054من قيمة القر�ض
وقد تقدمت ال�شركة �إلى ال�صندوق بطلب لإلغاء ال�ضمانات ال�شخ�صية املذكورة �أعاله ،و�أفاد ال�صندوق ب�أنه �سوف ينظر يف هذا الطلب بعد �صدور
موافقة الهيئة على الطرح
الرهون العقارية التالية ل�صالح �صندوق التنمية:
رهن م�سجل على قطعة الأر�ض اململوكة لل�شركة يف جدة مبوجب �صك رقم  2082بتاريخ 1422/09/29ه(املوافق 2001/12/14م)ـ مبا عليها من
مباين ومن�ش�آت وم�صنع ومعدات و�أثاث وجميع الأ�صول املنقولة والثابتة املوجودة على قطعة الأر�ض
رهن م�سجل على قطعة الأر�ض اململوكة لل�شركة يف جدة مبوجب �صك رقم  209بتاريخ 1429/01/04هـ (املوافق 2008/01/13م)ـ
رهن م�سجل على قطعة الأر�ض اململوكة لل�شركة يف جدة مبوجب �صك رقم  210بتاريخ 1429/01/04هـ (املوافق 2008/01/13م)
كافة قطع الأرا�ضي واملباين و املن�ش�آت املقامة �أو التي �ستقام على قطع الأرا�ضي اململوكة لل�شركة مبوجب �صكوك امللكية رقم  2082و 209و 210مع
كامل م�صنع ال�شركة و�آالته ومعداته وو�سائل النقل والأثاث املكتبي وجميع ما يت�صل به �أو يتم احل�صول عليه الحق ًا من �أجل امل�شروع.

تعهدات ال�شركة

تتعهد ال�شركة مبا يلي:
قبل �صرف �آخر  %20من مبلغ القر�ض تزويد �صندوق التنمية بخطة ال�سعودة مع خطة التوظيف.
قبل �صرف �آخر  %20من مبلغ القر�ض االلتزام مبتطلبات �صندوق التنمية اخلا�صة بال�سالمة ال�صناعية والوقاية من الأخطار واملتطلبات ح�سب
قناعة �صندوق التنمية.
االلتزام مبتطلبات الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة والهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س.
التعهد ب�أن �أي طلب ت�ستلمه لإيقاف م�شروعها املدعوم بهذا القر�ض ب�سبب موقعه لن ي�ؤثر على �أداء م�شروعها وفقًا لأحكام اتفاقية القر�ض.
ت�سوية تقييم خماطر ك ًال من ال�سيد عماد عبدالقادر املهيدب وعبداهلل عبدالرحمن املعمر مع �شركة �سمة.
�أال تزيد الإيجارات ال�سنوية عن مبلغ  25.500.000ريال �سعودي
�أال تقل ن�سبة ر�أ�س املال العامل عن 1 :1
�أال تزيد ن�سبة �إجمايل املطلوبات �إلى �صايف القيمة امللمو�سة عن 1 :3
�أال تزيد امل�صرفات الر�أ�س مالية ال�سنوية عن مبلغ  51.000.000ريال �سعودي
�أال تزيد الأرباح املخ�ص�صة للتوزيع/امل�سحوبات عن  %25من ر�أ�س املال املدفوع �أو جمموع �أق�ساط قر�ض ال�صندوق امل�ستحقة يف �سنة التوزيع� ،أيهما
�أقل� .إال �أنه قد ح�صلت ال�شركة على موافقة �صندوق التنمية ال�صناعية بتاريخ 1436/03/24هـ (املوافق 2015/01/15م) بتوزيع �أرباح �أعلى من
امل�سموح به مبوجب االتفاقية للعام 2014م �شرط �أال تتجاوز ( )41.000.000ريال.
عدم االندماج مع �أي كيان �آخر
عدم بيع �أو ت�أجري �أو حتويل �أو الت�صرف باي جزء جوهري من م�شاريع ال�شركة �أو �أ�صولها
عدم �إجراء �أي تغيري جوهري على م�شاريع ال�شركة
�ضمان عدم حدوث �أي تغري يف ملكية �أ�سهم ال�شركة
�أن تكون التعامالت مع الأطراف ذات العالقة على �أ�سا�س جتاري بحت
عدم تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة بدون موافقة خطية م�سبقة من �صندوق التنمية
وقد وافق ال�صندوق على تغيري الكيان القانوين لل�شركة من �شركة م�ساهمة مقفلة �إلى �شركة م�ساهمة عامة وعلى تغري ملكية �أ�سهم ال�شركة عن
طريق طرح جزء من �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام

امل�صدر :ال�شركة

-1ب اتفاقية التسهيالت اإلئتمانية مع مصرف اإلنماء

بتاريخ 1434/04/01هـ (املوافق 2013/02/11م)� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية الت�سهيالت الإئتمانية مع م�صرف الإمناء للح�صول على ت�سهيالت ائتمانية مببلغ
 50.000.000ريال �سعودي .وبتاريخ 1435/08/25هـ (املوافق 2014/06/23م) ،مت تعديل بنود االتفاقية بتمديد فرتة انتهاء الت�سهيالت .وفيما يلي ملخ�ص
لأهم �شروط هذه االتفاقية:
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جدول �:122شروط اتفاقية الت�سهيالت الإئتمانية مع م�صرف الإمناء
ال�شرح

البيان
�إجمايل الت�سهيالت

 50.000.000ريال �سعودي

تاريخ انتهاء الت�سهيالت

2015/07/31م

متويل مبيعات م�ستقبلية  -دوارة

احلد الأق�صى

 50.000.000ريال �سعودي

الغر�ض

متويل  %70من �أوامر ال�شراء النهائية من عمالء ال�شركة

فرتة الإتاحة

لغاية 2015/07/31م

ال�سداد

الدفع لكل عملية يكون بنهاية فرتة �ستة (� )6أ�شهر من تاريخها

�أحكام �أخرى

تتعهد ال�شركة ب�إيداع �إيرادات املبيعات املمولة يف ح�ساب خم�ص�ص لدى البنك

ال�ضمانات

كفالة ت�ضامنية من �شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه") مببلغ  25.000.000ريال �سعودي
كفالة ت�ضامنية من �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده مببلغ  25.000.000ريال �سعودي
وقد وافق البنك على التنازل عن هذين ال�ضمانني
�سند لأمر مببلغ  50.000.000ريال �سعودي

تعهدات ال�شركة

جتدر الإ�شارة ان ن�سبة ال�سيولة يف تاريخ � 30سبتمرب 2014م هي اقل من الن�سبة املطلوب حتقيقها من اجلهة املقر�ضة ،وقد ح�صلت ال�شركة على
ا�ستثناء من قبل اجلهة املقر�ضة بهذا اخل�صو�ص على �أن يتم ت�صحيح و�ضع ال�شركة بنهاية الربع الأول للعام 2015م.
�إخطار م�صرف الإمناء ب�أي تغيري حمتمل يف �شكل ال�شركة القانوين �أو ن�سب ملكية �أ�سهمها .ويف حالة قبول امل�صرف اال�ستمرار مع ال�شركة بال�شكل
اجلديد فعليها تقدمي جميع امل�ستندات الالزمة خالل  15يوم ًا من �إجراء ذلك التغيري .وقد �أعطى البنك موافقته اخلطية على تغيري �شكل ال�شركة
القانوين وطرح  %30من �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب
عدم �إن�شاء �أي ت�صرف من رهن �أو عقد �أو امتياز �أو حق �أو غريها على �أموال ال�شركة املنقولة �أو الثابتة التي �سبق تقدميها �ضمان ًا للم�صرف �إال بعد
موافقة امل�صرف اخلطية امل�سبقة ،و�إخطار امل�صرف خطي ًا ب�أي رهن �أو امتياز �أو حق يرد م�ستقب ًال عليها �أو على �أي من �أموالها.
�أال تزيد ن�سبة الرفع املايل (�إجمايل املطلوبات ÷ حقوق امللكية امللمو�سة) عن 1 :3
�أال تقل ن�سبة التداول (املوجودات املتداولة ÷ املطلوبات املتداولة) عن 1 :1

النظام الواجب التطبيق
واالخت�صا�ص الق�ضائي

تخ�ضع اتفاقية الت�سهيالت الإئتمانية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية
يف حالة التقا�ضي يتم الرجوع للمحاكم املخت�صة يف اململكة العربية ال�سعودية

امل�صدر :ال�شركة

-1ج اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع البنك العربي الوطني

بتاريخ 1434/07/19هـ (املوافق 2013/05/29م)� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�سهيالت ائتمانية مع البنك العربي الوطني للح�صول على ت�سهيالت بقيمة اجمالية
 347.500.000ريال �سعودي من �ضمنها اتفاقية مرابحة بقيمة  150.000.000ريال �سعودي ل�شراء �سلع خمتلفة باملرابحة امل�ؤجلة (لطف ًا يرجى مراجعة جدول
�:123شروط االتفاقية الإطارية العتمادات املرابحة مع البنك العربي الوطني) ،بالإ�ضافة �إلى اتفاقية بيع و�شراء �سلع لغر�ض التورق مع البنك العربي الوطني
للح�صول على ت�سهيالت مببلغ  50.000.000ريال �سعودي ل�شراء كمية حمددة من ال�سلع لغر�ض التورق (لطف ًا يرجى مراجعة جدول �:124شروط اتفاقية بيع
و�شراء �سلع لغر�ض التورق مع البنك العربي الوطني) .وقد مت تعديل هذه االتفاقية بتاريخ 1435/08/04هـ (املوافق 2014/06/02م) .وفيما يلي ملخ�ص لأهم
�شروط هذه االتفاقية:
جدول �:123شروط االتفاقية الإطارية العتمادات املرابحة مع البنك العربي الوطني
ال�شرح

البيان
�إجمايل الت�سهيالت

 347.500.000ريال �سعودي

تاريخ انتهاء الت�سهيالت

2015/04/30م

ت�سهيالت فتح و�إعادة متويل
خطابات االعتماد امل�ستندي
باملرابحة

احلد الأق�صى

 150.000.000ريال �سعودي

الغر�ض

�إ�صدار بع�ض خطابات االعتماد امل�ستندي

فرتة الإتاحة

لغاية 2015/04/30م

ال�سداد

 16ق�سط ًا متتالي ًا �آخرها يف 2017/12/31م
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البيان
ت�سهيالت بالتورق (مقابل فواتري
جتارية)

ت�سهيالت �سندات و�ضمانات
�إ�سالمية

ت�سهيالت متويل بالتورق حمددة
املدة

ال�شرح
احلد الأق�صى

 50.000.000ريال �سعودي (كحد فرعي من ت�سهيالت فتح و�إعادة متويل خطابات االعتماد امل�ستندي �أعاله)

الغر�ض

�إعادة متويل فواتري جتارية

فرتة الإتاحة

لغاية 2015/04/30م

احلد الأق�صى

 10.000.000ريال �سعودي

الغر�ض

ا�صدار �سندات �أو �ضمانات مل�ستفيدين يوافق عليهم البنك يف القطاعني العام واخلا�ص داخل وخارج اململكة
العربية ال�سعودية

فرتة الإتاحة

لغاية 2015/04/30م

احلد الأق�صى

 187.500.000ريال �سعودي متثل الر�صيد القائم عن تعديل االتفاقية بتاريخ 1435/08/04هـ (املوافق
2014/06/02م)

الغر�ض

ت�سديد الر�صيد القائم لدى بنك الإمناء

فرتة الإتاحة

مت ا�ستعمالها بالكامل �سابق ًا

ال�سداد

يتم ال�سداد مبوجب �ستة ع�شر ق�سط ًا متتالية ربع �سنوية على �أن ي�ستحق الق�سط الأخري يف تاريخ 2017/12/31م

املرابحة

لطف ًا يرجى مراجعة جدول �:123شروط االتفاقية الإطارية العتمادات املرابحة مع البنك العربي الوطني من هذا الق�سم

التورق

لطف ًا يرجى مراجعة جدول �:124شروط اتفاقية بيع و�شراء �سلع لغر�ض التورق مع البنك العربي الوطني من هذا الق�سم

ال�ضمانات

كفالة ت�ضامنية من �شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه") تعادل ن�صف قيمة �إجمايل الت�سهيالت
كفالة ت�ضامنية من �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده تعادل ن�صف قيمة �إجمايل الت�سهيالت
وقد وافق البنك على التنازل عن هذين ال�ضمانني ،على �أن ي�سري هذا التنازل اعتبار ًا من تاريخ �إكمال عملية الطرح و�إدراج �أ�سهم ال�شركة يف
ال�سوق املالية ال�سعودية ك�شركة م�ساهمة عامة
�سند لأمر مببلغ  347.500.000ريال �سعودي
رهن �أ�صويل من الدرجة الثانية على م�صنع ال�شركة

حاالت الإخالل

ت�شكل �أي من الإخالالت املذكورة �أدناه حق البنك يف �إلغاء �أو تعديل الت�سهيالت �أو اتخاذ �أي �إجراء �آخر مبا يف ذلك اعتبار كافة �أر�صدة الت�سهيالت
م�ستحقة
ت�أخر ال�شركة عن �سداد �أي مبلغ م�ستحق للبنك
ا�ستيالء �أي دائن لل�شركة على �أي جزء من �أعمالها �أو �أ�صولها �أو تنفيذ �أي حجز �أو �إجراء قانوين �آخر على �أي من ذلك
مبا�شرة �أية �إجراءات حلل ال�شركة �أو �إ�شهار �إفال�سها �أو �إعادة هيكلتها
توقف ال�شركة عن �سداد ديونها
توقف ال�شركة عن القيام ب�أي جزء جوهري من �أعمالها التجارية �أو تغري طبيعة �أو نطاق �أعمالها ب�شكل جوهري
�صدور �أي قانون �أو نظام �أو تعديل يغري �أو ينهي �أو يعفي ال�شركة �أو ال�ضامن ،من تنفيذ التزاماته مبوجب االتفاق
�أي حالة تقع و يرى البنك �أنها ت�شكل �أ�سا�س ًا معقو ًال لالعتقاد ب�أن تغيري ًا جوهري ًا �سلبي ًا قد حدث يف �أعمال ال�شركة �أو و�ضعها املايل
حدوث �أي تغيري يف ملكية ال�شركة �أو ال�سيطرة عليها
وقد �أعطى البنك موافقته اخلطية على طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب
�إخفاق �أي �شركة تابعة �أو م�ساهم يف �سداد كل �أو جزء من ديونه �سواء للبنك �أو للغري
�إذا قامت ال�شركة دون موافقة خطية م�سبقة من البنك ب�أجراء �أو ترتيب �أي رهن على �أي من الأ�صول الثابتة واملنقولة احلالية وامل�ستقبلية –غري
املرهونة للبنك-ل�صالح �أي طرف ثالث

النظام الواجب التطبيق
واالخت�صا�ص الق�ضائي

تخ�ضع االتفاقية الإطارية العتمادات املرابحات للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية
يف حالة التقا�ضي يتم الرجوع جلنة ت�سوية املنازعات امل�صرفية

امل�صدر :ال�شركة

-1د اتفاقية اطارية العتمادات المرابحة مع البنك العربي الوطني

بتاريخ 1434/07/19هـ (املوافق 2013/05/29م)� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية �إطارية العتمادات املرابحة مع البنك العربي الوطني للح�صول على ت�سهيالت ل�شراء
�سلع خمتلفة باملرابحة امل�ؤجلة .وقد مت تعديل هذه االتفاقية بتاريخ 1435/08/04هـ (املوافق 2014/06/02م) .وفيما يلي ملخ�ص لأهم �شروط هذه االتفاقية:

170

جدول �:124شروط االتفاقية الإطارية العتمادات املرابحة مع البنك العربي الوطني
ال�شرح

البيان
�إجمايل الت�سهيالت

 150.000.000ريال �سعودي

تاريخ انتهاء الت�سهيالت

2015/04/30م

الغر�ض

متويل �شراء �سلع خمتلفة باملرابحة امل�ؤجلة

تعهدات ال�شركة

تتحمل ال�شركة � %16سنوي ًا على �أية دفعات تت�أخر يف �سدادها
تقدم ال�شركة دفعة مقدمة يتم حتديدها عند تقدمي طلب ال�شراء

حاالت الإخالل

ت�شكل �أي من الإخالالت املذكورة �أدناه حق البنك يف �إلغاء �أو تعديل الت�سهيالت �أو اتخاذ �أي �إجراء �آخر مبا يف ذلك اعتبار كافة �أر�صدة الت�سهيالت
م�ستحقة
ت�أخر ال�شركة عن �سداد �أي مبلغ م�ستحق للبنك
ا�ستيالء �أي دائن لل�شركة على �أي جزء من �أعمالها �أو �أ�صولها �أو تنفيذ �أي حجز �أو �إجراء قانوين �آخر على �أي من ذلك
مبا�شرة �أية �إجراءات حلل ال�شركة �أو �إ�شهار �إفال�سها �أو �إعادة هيكلتها
توقف ال�شركة عن �سداد ديونها
توقف ال�شركة عن القيام ب�أي جزء جوهري من �أعمالها التجارية �أو تغري طبيعة �أو نطاق �أعمالها ب�شكل جوهري
�صدور �أي قانون �أو نظام �أو تعديل يغري �أو ينهي �أو يعفي ال�شركة �أو ال�ضامن ،من تنفيذ التزاماته مبوجب االتفاق
�أي حالة تقع و يرى البنك �أنها ت�شكل �أ�سا�س ًا معقو ًال لالعتقاد ب�أن تغيري ًا جوهري ًا �سلبي ًا قد حدث يف �أعمال ال�شركة �أو و�ضعها املايل
حدوث �أي تغيري يف ملكية ال�شركة �أو ال�سيطرة عليها
�إخفاق �أي �شركة تابعة �أو م�ساهم يف �سداد كل �أو جزء من ديونه �سواء للبنك �أو للغري
�إذا قامت ال�شركة دون موافقة خطية م�سبقة من البنك ب�أجراء �أو ترتيب �أي رهن على �أي من الأ�صول الثابتة واملنقولة احلالية وامل�ستقبلية –غري
املرهونة للبنك-ل�صالح �أي طرف ثالث
وقد �أعطى البنك موافقته اخلطية على طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب

ال�ضمانات

كفالة ت�ضامنية من �شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه")  %50من مبلغ املرابحة
كفالة ت�ضامنية من �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده  %50من مبلغ املرابحة
وقد وافق البنك على التنازل عن هذين ال�ضمانني ،على �أن ي�سري هذا التنازل اعتبار ًا من تاريخ �إكمال عملية الطرح و�إدراج �أ�سهم ال�شركة يف
ال�سوق املالية ال�سعودية ك�شركة م�ساهمة عامة
�سند لأمر لكل مرابحة
رهن �أ�صويل من الدرجة الثانية على م�صنع ال�شركة.

النظام الواجب التطبيق
واالخت�صا�ص الق�ضائي

تخ�ضع االتفاقية الإطارية العتمادات املرابحات للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية
يف حالة التقا�ضي يتم الرجوع جلنة ت�سوية املنازعات امل�صرفية

امل�صدر :ال�شركة

-1ه اتفاقية بيع وشراء سلع لغرض التورق مع البنك العربي الوطني

بتاريخ 1434/07/19هـ (املوافق 2013/05/29م)� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية و�شراء �سلع لغر�ض التورق مع البنك العربي الوطني للح�صول على ت�سهيالت ل�شراء
كمية حمددة من ال�سلع لغر�ض التورق .وقد مت تعديل هذه االتفاقية بتاريخ 1435/08/04هـ (املوافق 2014/06/02م) .وفيما يلي ملخ�ص لأهم �شروط هذه
االتفاقية:
جدول �:125شروط اتفاقية بيع و�شراء �سلع لغر�ض التورق مع البنك العربي الوطني
ال�شرح

البيان
�إجمايل الت�سهيالت

 50.000.000ريال �سعودي

تاريخ انتهاء الت�سهيالت

2015/04/30م

الغر�ض

متويل �شراء كمية حمددة من ال�سلع لغر�ض التورق

�شروط التمويل

تتحمل ال�شركة � %16سنوي ًا على �أية دفعات تت�أخر يف �سدادها
ً
يحق للبنك اعتبار �أن كامل املديونية �أ�صبحت م�ستحقة ال�سداد فورا و�إنهاء كافة التزاماته يف حالة �إخفاق ال�شركة يف دفع �أي مبلغ م�ستحق عليها
مبوجب هذه االتفاقية
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ال�شرح

البيان
حاالت الإخالل

يحق للبنك �أن ينهي التزاماته مبا يف ذلك �إلغاء الت�سهيالت ومطالبة ال�شركة بالتعوي�ض عما يلحق البنك من �ضرر يف �أي من احلاالت التالية من
�ضمن حاالت �أخرى:
وجود �أية خطوات �أو �إجراءات حلل ال�شركة �أو �إعادة هيكلتها �أو تعيني حار�س ق�ضائي �أو ما �شابه على �أي من عوائد ال�شركة �أو �أ�صولها
قيام ال�شركة ببيع �أو ت�أجري �أو حتويل �أو الت�صرف بكافة �إيراداتها �أو ممتلكاتها �أو �أي منها
توقف ال�شركة عن ممار�سة �أعمالها التجارية

النظام الواجب التطبيق
واالخت�صا�ص الق�ضائي

تخ�ضع االتفاقية الإطارية العتمادات املرابحات للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية
يف حالة التقا�ضي يتم الرجوع جلنة ت�سوية املنازعات امل�صرفية

امل�صدر :ال�شركة

-1و اتفاقية التسهيالت مع بنك الجزيرة

بتاريخ 1434/11/04هـ (املوافق 2013/09/10م)� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية متويل مع بنك اجلزيرة للح�صول على ت�سهيالت مببلغ  60.000.000ريال �سعودي.
وبتاريخ 1436/02/25هـ (املوافق 2014/12/17م) قامت ال�شركة مع بنك اجلزيرة بتوقيع ملحق لالتفاقية يق�ضي بتمديد تاريخ انتهاء ال�سداد .وفيما يلي
ملخ�ص لأهم �شروط هذه االتفاقية:
جدول �:126شروط اتفاقية التمويل مع بنك اجلزيرة
ال�شرح

البيان
�إجمايل الت�سهيالت

 60.000.000ريال �سعودي

تاريخ انتهاء الت�سهيالت

بدون تاريخ انتهاء (�سارية طاملا هناك تعامل بني الطرفني)

متويل عن طريق البيع الآجل ي�ؤول
�إلى التورق (برنامج دينار) – دوار

احلد الأق�صى

 60.000.000ريال �سعودي

الغر�ض

متويل م�شرتيات ال�شركة من املواد الأولية واخلام من �شركة جتميع وتدوير املخلفات املحدودة

ال�سداد

يتم ال�سداد مبوجب دفعة �أو دفعات �شاملة الأ�صل والأرباح ت�ستحق خالل فرتة �أق�صاها ( )180يوم ًا

ا�شرتاطات خا�صة

ال يحق لل�شركة ا�ستخدام الت�سهيالت ل�سداد مديونيات �أخرى

ال�ضمانات

�سند لأمر بقيمة  60مليون ريال
ً
كفالة غرم و�آداء من كل من عبداهلل املعمر مبا يعادل  %19.46من قيمة التمويل ،ومن كل من �شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابقا بـ "�شركة
�إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه") ،و�شركة عبدالقادر املهيدب و�أبنا�ؤه بن�سبة  %35.32من قيمة التمويل لكل منهما ومن كل من عماد املهديب
وعبدالإله �أبونيان مبا يعادل  %4.95من قيمة التمويل لكل منهما
ً
وقد وافق البنك على التنازل عن هذه ال�ضمانات ،على �أن ي�سري هذا التنازل اعتبارا من تاريخ �إكمال عملية الطرح و�إدراج �أ�سهم ال�شركة يف
ال�سوق املالية ال�سعودية ك�شركة م�ساهمة عامة
ت�أمني �شامل �ضد كل املخاطر ل�صالح بنك اجلزيرة بقيمة الت�سهيالت الإئتمانية

حاالت الإخالل

يحق للبنك الإلغاء يف �أي وقت يف حالة:
�إخفاق ال�شركة يف �سداد �أي من �أو كل امل�ستحقات.
اخفاق ال�شركة يف تنفيذ �أي �شرط من �شروط االتفاقية
ظهور عدم �صحة �أي معلومات قدمتها ال�شركة قبل �أو بعد التوقيع
تغري الهيكل القانوين لل�شركة دون علم وموافقة بنك اجلزيرة ،وقد �أعطى البنك موافقته اخلطية على طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب
ف�شل ال�شركة يف ا�ستغالل �أي جزء من �أو كل الت�سهيالت خالل الفرتة املحددة
خرق ال�شركة لأي تعهد مايل مع �أي بنك مقر�ض

النظام الواجب التطبيق
واالخت�صا�ص الق�ضائي

تخ�ضع االتفاقية الإطارية العتمادات املرابحات للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية
يف حالة التقا�ضي يتم الرجوع جلنة ت�سوية املنازعات امل�صرفية

امل�صدر :ال�شركة
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-1ز اتفاقية ائتمانية مع مجموعة سامبا المالية

بتاريخ 1434/05/15هـ (املوافق 2013/03/27م)� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية ائتمانية مع جمموعة �سامبا املالية للح�صول على ائتمان مببلغ 320.000.000
ريال �سعودي لإعادة هيكلة ديون ال�شركة لتخفي�ض كلف الإقرا�ض واال�ستفادة من تدين ا�سعار التمويل املعرو�ضة ولتمويل خطابات االعتماد وال�ضمانات .وبتاريخ
1435/05/29ه ـ (املوافق 2014/03/30م) مت تعديل بع�ض بنود هذه االتفاقية .كما �أنه بتاريخ 1435/05/29هـ (املوافق 2014/03/30م) مت توقيع اتفاقية
ملحقة لتعديل احلدود الإئتمانية ولتمديد تاريخ ال�سداد .وفيما يلي ملخ�ص لأهم �شروط اتفاقية االئتمان:
جدول �:127شروط اتفاقية االئتمان مع جمموعة �سامبا املالية
ال�شرح

البيان
�إجمايل االئتمان

 320.000.000ريال �سعودي

تاريخ انتهاء االئتمان

2015/2/28م

اتفاقية املرابحة

احلد الأق�صى

 100.000.000ريال �سعودي

الغر�ض

لإ�صدار خطابات �ضمان

مدة الإتاحة

لغاية 2015/2/28م

حاالت تعجيل ال�سداد

وجود تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل لل�شركة� ،أو �أي �ضامن ،والذي يحمل البنك على االعتقاد ب�أن
ال�شركة� ،أو ال�ضامن ،غري قادر �أو لن يكون قادر على تنفيذ التزاماته مبوجب االتفاق
�إذا �أ�صبحت ال�شركة �أو �أي �ضامن ،مع�سر ًا ،يقوم بتنازل عام ل�صالح دائنيه� ،أو يت�صالح معهم� ،أو �أعلن �إفال�سه
�أو بدء يف للت�صفية

احلد الأق�صى

 220.000.000ريال �سعودي

الغر�ض

�إعادة هيكلة التزامات ال�شركة من البنك

مدة الإتاحة

لغاية 2017/12/31م

ال�سداد

يتم ال�سداد على �أ�سا�س ( )16ق�سط ربع �سنوي مت�ساوي تبد�أ الأق�ساط يف 2014/03/31م وتنتهي يف
2017/12/31م

حاالت الإخالل

جتدر الإ�شارة ان ن�سبة ال�سيولة يف تاريخ � 30سبتمرب 2014م هي اقل من الن�سبة املطلوب حتقيقها من اجلهة
املقر�ضة ،وقد ح�صلت ال�شركة على ا�ستثناء من قبل اجلهة املقر�ضة بهذا اخل�صو�ص على �أن يتم ت�صحيح و�ضع
ال�شركة بنهاية الربع الأول للعام 2015م.
ت�شمل حاالت الإخالل احلاالت التالية:
وجود تغري جوهري و�سلبي يف الو�ضع املايل لل�شركة �أو لأي طرف �ضامن يربر للبنك االعتقاد ب�أن ال�شركة �أو
ذلك الطرف ال�ضامن قد ال يقوم� ،أو ال ي�ستطيع ،تنفيذ التزاماته املن�صو�ص عليها يف االتفاقية
�إذا �أ�صبحت ال�شركة� ،أو �أي طرف �ضامن ،مع�سر ًا �أو قام بتنازل عام مل�صلحة دائنيه �أو �أجرى م�صاحلة معهم �أو
�صدر �إ�شهار �إفال�سه �أو اتخذت �إجراءات حلله

اتفاقية مرابحة لتمويل العميل

التعهدات

تتعهد ال�شركة باملحافظة على هيكل ملكيتها ووجودها من النواحي املالية ،الإدارية ،الأن�شطة التجارية ،والو�ضع القانوين كما كانت عند توقيع
اتفاقية الت�سهيالت ،وقد �أعطى البنك موافقته اخلطية على طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب
�ضمان �أن ال تقل مرتبة التزامات ال�شركة مبوجب االتفاقية عن مرتبة اية التزامات حالية �أو م�ستقبلية على ال�شركة

ال�ضمانات

كفالة من �شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه") مببلغ  160.000.000ريال �سعودي
كفالة من �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده مببلغ  160.000.000ريال �سعودي
وقد تقدمت ال�شركة �إلى البنك بطلب لإلغاء ال�ضمانات املذكورة �أعاله ،وطلب البنك من ال�شركة �إعادة تقدمي هذا الطلب للنظر فيه بعد �صدور
موافقة الهيئة على الطرح

النظام الواجب التطبيق
واالخت�صا�ص الق�ضائي

تخ�ضع االتفاقية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية
يف حالة التقا�ضي يتم الرجوع جلنة ت�سوية املنازعات امل�صرفية

امل�صدر :ال�شركة
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-1ح اتفاقية التمويل التجاري والخدمات المصرفية مع البنك األهلي التجاري

بتاريخ 1435/11/06هـ (املوافق 2014/09/01م)� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية التمويل التجاري واخلدمات امل�صرفية مع البنك الأهلي التجاري للح�صول على
ت�سهيالت ائتمانية مببلغ  127.000.000ريال �سعودي .وفيما يلي ملخ�ص لأهم �شروط هذه االتفاقية:
جدول �:128شروط اتفاقية التمويل التجاري واخلدمات امل�صرفية
ال�شرح

البيان
�إجمايل الت�سهيالت

 127.000.000ريال �سعودي

مدة االتفاقية

من 2014/09/01م حتى 2015/08/31م

الغر�ض

متويل �شراء �سلع �أو �أ�صول عينيه

ال�ضمانات

كفالة �شركة ت�ضامنية مببلغ � 127.000.000صادرة عن ال�شركة التابعة (وا�سكو)
كفالة غرم و�أداء ت�ضامنية من �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده  %50 -من �إجمايل الت�سهيالت
كفالة غرم و�أداء ت�ضامنية من �شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه")  %50 -من �إجمايل
الت�سهيالت
تتعهد ال�شركة ب�إ�شعار البنك عن كل تغيري يطر ًا على عنوانها �أو و�ضعها القانوين �أو املايل �أو الإداري ،وقد �أعطى البنك موافقته اخلطية على طرح
�أ�سهم ال�شركة لالكتتاب ،كما وافق البنك على �إلغاء الكفاالت املذكورة �أعاله الحق ًا ل�صدور موافقة الهيئة النهائية على الطرح وبعد تقدمي تقرير
عناية واجبة مر�ض .وجتدر الإ�شارة ان ن�سبة ال�سيولة يف تاريخ � 30سبتمرب 2014م هي اقل من الن�سبة املطلوب حتقيقها من اجلهة املقر�ضة ،وقد
ح�صلت ال�شركة على ا�ستثناء من قبل اجلهة املقر�ضة بهذا اخل�صو�ص على �أن يتم ت�صحيح و�ضع ال�شركة بنهاية الربع الأول للعام 2015م.

حق الإنهاء

يحق للبنك منفرد ًا يف �أي وقت ي�شاء قبل نهاية مدة االتفاقية �أن يوقف �أو يلغي االتفاقية كلي ًا �أو جزئي ًا

النظام الواجب التطبيق
واالخت�صا�ص الق�ضائي

تخ�ضع االتفاقية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية
يف حالة التقا�ضي يتم الرجوع جلنة ت�سوية املنازعات امل�صرفية

امل�صدر :ال�شركة

شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة

.2

ويو�ضح اجلدول التايل تفا�صيل الت�سهيالت الإئتمانية املقدمة من البنوك التجارية ل�شركة جتميع وتدوير املخلفات املحدودة كما هي بتاريخ 2014/11/30م.
جدول :129ملخ�ص تفا�صيل القرو�ض والت�سهيالت امل�صرفية اخلا�صة ب�شركة جتميع وتدوير املخلفات املحدودة كما هي بتاريخ 2015/01/31م
اجلهة املقر�ضة
املبالغ بالريال ال�سعودي

تاريخ انتهاء توفر
الت�سهيالت

احلد الإئتماين
بالريال ال�سعودي

املبالغ امل�ستخدمة
بالريال ال�سعودي

املبالغ امل�سددة
بالريال ال�سعودي

مواعيد ال�سداد

بنك اجلزيرة

بدون تاريخ انتهاء (�سارية
طاملا هناك تعامل بني
الطرفني)

25.000.000

25.000.000

(قر�ض ق�صري الأجل)

� 6أ�شهر من تاريخ ا�ستعمال
القر�ض بحد �أق�صى
2015/04/15م

البنك الأهلي التجاري

2015/08/31م

10.000.000

5.000.000

(قر�ض ق�صري الأجل)

� 6أ�شهر من تاريخ ا�ستعمال
القر�ض بحد �أق�صى
2015/05/01م

35.000.000

30.000.000

املجموع
امل�صدر :ال�شركة

-1ط اتفاقية التمويل التجاري والخدمات المصرفية مع البنك األهلي التجاري

بتاريخ 1435/11/06هـ (املوافق 2014/09/01م)� ،أبرمت �شركة جتميع وتدوير املخلفات املحدودة اتفاقية التمويل التجاري واخلدمات امل�صرفية مع البنك
الأهلي التجاري للح�صول على ت�سهيالت ائتمانية مببلغ  15.000.000ريال �سعودي .وفيما يلي ملخ�ص لأهم �شروط هذه االتفاقية:
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جدول �:130شروط اتفاقية التمويل التجاري واخلدمات امل�صرفية مع البنك الأهلي التجاري
ال�شرح

البيان
�إجمايل الت�سهيالت

 10.000.000ريال �سعودي

مدة االتفاقية

2015/08/31م

الغر�ض

للح�صول على �سلع و�أ�صول عينية

تي�سري جتاري

احلد الأق�صى

 5.000.000ريال �سعودي

الغر�ض

ال�سداد ملوردي املخلفات املجمعة

مدة الإتاحة

2013/08/31م

احلد الأق�صى

 5.000.000ريال �سعودي

الغر�ض

�إ�صدار خطابات ال�ضمان املحلية

مدة الإتاحة

2013/08/31م

احلد الأق�صى

 5.000.000ريال �سعودي

الغر�ض

�إ�صدار خطابات ال�ضمان املحلية االبتدائية

مدة الإتاحة

2013/08/31م

خطابات �ضمان مالية (حد
م�شرتك)

خطابات �ضمان ابتدائية (حد
جزئي)

ال�ضمانات

كفالة �شركة ت�ضامنية �صادرة عن ال�شركة ميبكو لكامل �إجمايل الت�سهيالت
كفالة غرم و�أداء ت�ضامنية من �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده  %50 -من �إجمايل الت�سهيالت
كفالة غرم و�أداء ت�ضامنية من �شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه")  %50 -من �إجمايل
الت�سهيالت
تتعهد ال�شركة ب�إخطار البنك ب�أي تغيري يف عنوانها �أو و�ضعها القانوين �أو املايل �أو الإداري

حق الإنهاء يف �أي وقت قبل انتهاء
مدة االتفاقية

يحق للبنك يف �أي وقت �أن يوقف �أو يلغي االتفاقية و�أن يطالب (وا�سكو) بال�سداد

النظام الواجب التطبيق
واالخت�صا�ص الق�ضائي

تخ�ضع االتفاقية الإطارية العتمادات املرابحات للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية
يف حالة التقا�ضي يتم الرجوع جلنة ت�سوية املنازعات امل�صرفية

امل�صدر :ال�شركة

ا-ي اتفاقية التسهيالت مع بنك الجزيرة

بتاريخ 1434/11/04هـ (املوافق 2013/09/10م)� ،أبرمت �شركة جتميع وتدوير املخلفات املحدودة اتفاقية ت�سهيالت مع بنك اجلزيرة للح�صول على ت�سهيالت
مببلغ  25.620.000ريال �سعودي .وقد �أبرمت ال�شركة التابعة (وا�سكو) اتفاقية مع بنك اجلزيرة بتاريخ 1436/02/26هـ (املوافق 2014/12/18م) لتمديد
هذه االتفاقية مع ت�سهيالت بحدود  25.000.000ريال �سعودي .وفيما يلي ملخ�ص لأهم �شروط هذه االتفاقية:
جدول �:131شروط اتفاقية الت�سهيالت مع بنك اجلزيرة
ال�شرح

البيان
�إجمايل الت�سهيالت

 25.000.000ريال �سعودي

تاريخ انتهاء الت�سهيالت

بدون تاريخ انتهاء (�سارية طاملا هناك تعامل بني الطرفني)

متويل دوار عرب بيع �آجل بوا�سطة
التورق املهيكل (برنامج دينار)

احلد الأق�صى

 25.000.000ريال �سعودي

الغر�ض

متويل ر�أ�س املال العامل

ال�سداد

يوما
عرب دفعة واحدة �أو �أكرث ت�شمل الت�سهيالت والأرباح خالل مدة ال تزيد عن ً 180
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ال�شرح

البيان
خطابات �ضمان

احلد الأق�صى

 620.000ريال

الغر�ض

لت�أمني م�شاريع جديدة ودفعات مقدمة

�شروط خا�صة

ال ي�ستخدم التمويل ل�سداد مديونيات �أخرى
لن يتم �إ�صدار �أي خطاب �ضمان �إال بعد تنازل ال�شركة التابعة (وا�سكو) عن �أرباح امل�شروع املعني �إلى ح�ساب لدى البنك
يجب �إيداع قيمة خطاب ال�ضمان مع ح�ساب لدى البنك
ال يتم ا�ستخدام تغطية خطابات ال�ضمان لغري امل�شروع الذي لأجله مت ا�صدار خطاب ال�ضمان

ال�ضمانات

�سند لأمر بقيمة  25.620.000مليون ريال
كفالة غرم و�آداء من كل من عبداهلل املعمر مبا يعادل  %19.46من قيمة التمويل ،ومن كل من �شركة لفانا القاب�ضة (املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة
�إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه") ،و�شركة عبدالقادر املهيدب و�أبنا�ؤه بن�سبة  %35.32من قيمة التمويل لكل منهما ومن كل من عماد املهديب
وعبدالإله �أبونيان مبا يعادل  %4.95من قيمة التمويل لكل منهما
ت�أمني �شامل �ضد كل املخاطر ل�صالح بنك اجلزيرة بقيمة الت�سهيالت الإئتمانية

حاالت الإخالل

يحق للبنك الإلغاء يف �أي وقت يف حالة:
�إخفاق ال�شركة يف �سداد �أي من �أو كل امل�ستحقات
اخفاق ال�شركة يف تنفيذ �أي �شرط من �شروط االتفاقية
ظهور عدم �صحة �أي معلومات قدمتها ال�شركة قبل �أو بعد التوقيع
تغري الهيكل القانوين لل�شركة دون علم وموافقة بنك اجلزيرة
ف�شل ال�شركة يف ا�ستغالل �أي جزء من �أو كل الت�سهيالت خالل الفرتة املحددة
�إخالل ال�شركة لأي تعهد مايل مع �أي بنك مقر�ض

النظام الواجب التطبيق
واالخت�صا�ص الق�ضائي

تخ�ضع االتفاقية الإطارية العتمادات املرابحات للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية
يف حالة التقا�ضي يتم الرجوع جلنة ت�سوية املنازعات امل�صرفية

امل�صدر :ال�شركة

1 112 12التأمين
حتتفظ ال�شركة بع�شرة ( )10وثائق ت�أمني على النحو التايل:
جدول :132عقود الت�أمني
�شركة الت�أمني

امل�ؤمن
عليه

رقم وثيقة الت�أمني

املخاطر

الغطاء الت�أميني

قيمة الوثيقة
املدفوعة (ريال)

تاريخ البدء

1

ال�شركة
التابعة
(وا�سكو)

500/2902/14/000079P/

املركبات

الت�أمني �ضد الغري 488٫175
حمدود بحد
�أق�صى  10مليون
ريال

2014/05/01م

2

ال�شركة

500/2902/14/000078/P

املركبات

الت�أمني �ضد الغري 44.918
حمدود بحد
�أق�صى  10مليون
ريال

2014/05/01م

ال�صقر التعاوين

3

480.000

500/3001/15/000001P/

خماطر ال�شحن
البحري

176

 5مليون ريال لكل
حمولة مركبة
بحرية

تاريخ االنتهاء

2015/04/30م

2015/04/30م

2015/01/01م
2015/12/31م

�شركة الت�أمني

امل�ؤمن
عليه

5807698-2014MON/

ت�أمني النقد

350.000
ريال على النقد
يف اخلزينة،
 350.000ريال
على النقد خالل
التنقل1.000 ،
ريال �إ�ضرار
باخلزينة24 ،
مليون ريال نقد
�سنوي

20.000

2014/04/24م

2015/04/23م

5803978-2014/FGI

�ضمان الأمانة

 450.000ريال
لكل �شخ�ص
بحد �أق�صى
 6.475.000ريال
يف الوثيقة

35.000

2014/04/24م

2015/04/23م

5803945-2014CGL-

ت�أمني م�س�ؤولية
�شامل

 5مليون ريال لكل 20.000
حالة وكمجموع
يف مواجهة جروح
الغري والأ�ضرار
مبمتلكاتهم

2014/03/19م

2015/03/18م

7

ال�شركة
و�صندوق
التنمية
وال�شركات
ال�شقيقة
والتابعة

5816210-2014PAR

ت�أمني على
املمتلكات وانقطاع
العمل

971.524.000

2.980.546

2015/03/03م

2016/03/02م

8

ال�شركة

5807607-2014MON/

ت�أمني النقد

110.000
ريال على النقد
يف اخلزينة،
 300.000ريال
على النقد خالل
التنقل 12 ،مليون
ريال نقد �سنوي

5.225

2014/03/06م

2015/03/05م
(حتت �إجراءات
التجديد)

ال�شركة

CSTP-SAU-00061

 170مليون دوالر
ت�أمني �شامل
لت�شجيع اال�ستثمار �أمريكي
يف الدول
الإ�سالمية ذات
املخاطر

 260.100دوالر
�أمريكي

2013/10/01م

2015/09/30م

ال�شركة
وال�شركة
التابعة
(وا�سكو)

ال يوجد

2.216.609
�سعودي

2015/01/01م

2015/12/31م

ال�شركة
التابعة
(وا�سكو)

4

5

6

9

ميدغلف

امل�ؤ�س�سة
الإ�سالمية لت�أمني
اال�ستثمارات
واعتمادات
الت�صدير

� 10شركة بوبا
العربية للت�أمني
ال�صحي

ال�شركة
و�شركاتها
التابعة
وال�شقيقة

رقم وثيقة الت�أمني

املخاطر

ت�أمني طبي على
العاملني

الغطاء الت�أميني

قيمة الوثيقة
املدفوعة (ريال)

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

 500.000ريال
�سعودي كحد
�أق�صى �إجمايل
�سنوي للعامل
الواحد

امل�صدر :ال�شركة

علم ًا �أن التغطية الت�أمينية املتوفرة حالي ًا لل�شركة ول�شركاتها التابعة من خالل وثائق الت�أمني املذكورة �أعاله تعترب كافية لتغطية املخاطر املتعلقة مبمتلكات و�أعمال
ال�شركة وذلك من منظور جتاري ووفق معايري الت�أمني ال�سائدة يف اململكة حالي ًا.
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1 112 12العقارات
متلك ال�شركة �سواء مبا�شرة �أو عرب �شركتها التابعة ثمانية ( )8عقارات على النحو التايل:
جدول :133العقارات اململوكة لل�شركة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر
امل�ساحة (مرت مربع)

قيمة ال�شراء امل�سجلة
يف ال�صك
(ريال)

1

2082

1422/02/29هـ
(2001/05/23م)

ال�شركة

جدة

83.422.05

4.712.918

جزء من الأر�ض
املقام عليها
امل�صنع التابع
لل�شركة

2

96/506/12

1423/03/21هـ
(2002/06/02م)

ال�شركة

جدة

42.122.25

3.369.780

جزء من الأر�ض
املقام عليها
امل�صنع التابع
لل�شركة

3

210

1429/01/04هـ
(2008/01/13م)

ال�شركة

جدة

21.724.16

25.291.506

جزء من الأر�ض
املقام عليها
امل�صنع التابع
لل�شركة

4

209

1429/01/04هـ
(2008/01/13م)

ال�شركة

جدة

20.818.32

5

220206017454

1436/03/14هـ
(2015/01/05م)

ال�شركة

جدة

1421/06/13هـ
(2000/09/11م)

املالك امل�سجل خمي�س م�شيط
ال�شركة،
وجاري حالي ًا
نقل ملكيتها
�إلى �شركة
جتميع وتدوير
املخلفات

م

رقم ال�صك

تاريخ ال�صك

املوقع

املالك امل�سجل

اال�ستخدام

جزء من الأر�ض
املقام عليها
امل�صنع التابع
لل�شركة

301.878.77

24.400.000

مقر ال�شركة
التابعة ل�شركة
(وا�سكو)
وم�ستودعات
ملنتجات ال�شركة
و�شركة (وا�سكو)

1.000

421.180

مقر جتميع وتوزيع
ورق م�ستعمل*

7

310112008748

1429/02/16هـ
(2008/02/23م)

�شركة جتميع
وتدوير
املخلفات

الريا�ض

3.200

1.124.500

مقر جتميع وتوزيع
ورق م�ستعمل

8

810106038238

1436/02/03هـ
(2014/11/25م)

�شركة جتميع
وتدوير
املخلفات

الريا�ض

5.112

7.440.516

مقر جتميع وتوزيع
ورق م�ستعمل

6

*291/103

امل�صدر :ال�شركة
* مت �شراء هذه الأرا�ضي ل�صالح ال�شركة التابعة (وا�سكو) ومت ت�سجيل ال�صك با�سم ال�شركة ،وتعمل ال�شركة وال�شركة التابعة (وا�سكو) حالي ًا على نقل �صكوك هذه الأرا�ضي من �إ�سم ال�شركة �إلى �إ�سم ال�شركة
التابعة (وا�سكو)

1 112 112 12الرهونات العقارية والحقوق على عقارات الشركة

با�ستثناء الرهونات امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة ( ،)3-6-12يقر جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أنه ال توجد على ال�شركة �أي رهونات عقارية �أو حقوق �أولوية باال�سرتداد
�أو �أي حقوق �أخرى على عقاراتها كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
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1 112 112 12االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة

�أبرمت ال�شركة االتفاقيات التالية مع �أطراف ذوي عالقة وقد وافقت اجلمعية العامة العادية لل�شركة بتاريخ 2014/04/20م على تلك االتفاقيات كما يلي:
جدول :134ملخ�ص اتفاقيات الأطراف ذات العالقة
م

الطرف

الطرف ذا العالقة

امل�ساهم املمتنع عن
الت�صويت

املو�ضوع

مالحظات

التاريخ

1

ال�شركة

�شركة تطوير وت�شغيل
املدن ال�صناعية – �شركة
تابعة لأحد ال�شركاء
�شركة لفانا القاب�ضة
املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة
�إبراهيم عبداهلل �أبونيان
و�إخوانه"

�شركة لفانا
القاب�ضة املعروفة
�سابق ًا بـ "�شركة
�إبراهيم عبداهلل
�أبونيان و�إخوانه"

اتفاقيتني بتاريخ
2005/10/12م

تبيع �شركة تطوير وت�شغيل املدن
ال�صناعية املياه لل�شركة وت�شرتي
منها الكهرباء.
علم ًا �أن الطرفني اتفقا على وقف
العمل باتفاقية �إمدادات الطاقة
الكهربائية وف�سخها اعتبار ًا من
تاريخ 2013/1/1م.

الكهرباء التي مت بيعها من قبل ال�شركة
مبوجب هذه االتفاقية كان يتم توليدها
يف مقر �شركة تطوير وت�شغيل املدن
ال�صناعية با�ستخدام مولدات مت توريدها
لهذا الغر�ض .وال توجد �أية �صلة بني
الكهرباء التي مت بيعها مبوجب هذه
االتفاقية وبني حمطة توليد الكهرباء
التابعة لل�شركة والتي �صدر ب�ش�أنها
الرتخي�ص رقم �/110916إ

2

ال�شركة،
ال�شركة
التابعة
(وا�سكو)
وعبداهلل
املعمر

�شركة بيئتنا – �شركة
�شقيقة مملوكة من قبل
بع�ض امل�ساهمني يف
ال�شركة �شركة عبدالقادر
املهيدب و�أوالده و
�شركة لفانا القاب�ضة
املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة
�إبراهيم عبداهلل �أبونيان
و�إخوانه"

�شركة عبدالقادر
املهيدب و�أوالده
و �شركة لفانا
القاب�ضة املعروفة
�سابق ًا بـ "�شركة
�إبراهيم عبداهلل
�أبونيان و�إخوانه"

2011/12/15م

بيع ح�ص�ص ال�شركة
وح�ص�ص ال�شركة التابعة
(وا�سكو) وح�ص�ص عبداهلل
املعمر يف ال�شركة املغربية

باعت ال�شركة كامل ح�ص�صها (4.980
ح�صة) مقابل  24.800.400ريال
وباعت ال�شركة التابعة (وا�سكو) كامل
ح�ص�صها ( 10ح�ص�ص) مقابل
 49.800ريال وباع عبداهلل املعمر
ح�ص�صه ( 10ح�ص�ص) مقابل 49.800
ريال.

3

ال�شركة
التابعة
(وا�سكو)

�شركة بيئتنا – �شركة
�شقيقة مملوكة من قبل
بع�ض امل�ساهمني يف
ال�شركة �شركة عبدالقادر
املهيدب و�أوالده و
�شركة لفانا القاب�ضة
املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة
�إبراهيم عبداهلل �أبونيان
و�إخوانه"

�شركة عبدالقادر
املهيدب و�أوالده
و �شركة لفانا
القاب�ضة املعروفة
�سابق ًا بـ "�شركة
�إبراهيم عبداهلل
�أبونيان و�إخوانه"
وعبداهلل املعمر

2011/12/15م

بيع �أ�صول ومنافع وحقوق ال�شركة
التابعة (وا�سكو) يف �شركة
ال�شرق الأو�سط للحماية البيئية
(*)MEEP

Societe Marocaine
de Recuperation et
De Recyclage SA
*)SMRR

ت�ستلم ال�شركة التابعة (وا�سكو) يف مقابل
البيع مبلغ  74.100.000ريال.

امل�صدر :ال�شركة
* ف�ض ًال راجع الق�سم الفرعي "ال�شركات واال�ستثمارات املتنازل عنها خالل الثالثة �أعوام املالية ال�سابقة" �ضمن الق�سم رقم " 4خلفية عن ال�شركة وطبيعة �أعمالها" ملزيد من التفا�صيل عن هذه التعامالت.

كما ترتبط ال�شركة مبعامالت جتارية مع �أطراف ذات عالقة تتم عن طريق �أوامر �شراء بعرو�ض ا�سعار تتما�شى مع �سيا�سة �إدارة امل�شرتيات يف ال�شركة وح�سب
ا�سعار ال�سوق ال�سائده ،وترتبط هذه املعامالت ب�شكل رئي�سي مع �شركة تطوير وت�شغيل املدن ال�صناعية – �شركة تابعة لأحد ال�شركاء (�شركة لفانا القاب�ضة
(املعروفة �سابق ًا بـ "�شركة �إبراهيم عبداهلل �أبونيان و�إخوانه") حيث بلغت اجمايل التعامالت يف عام 2011م مبلغ  3.7مليون ريال �سعودي والتي ت�شكل ن�سبة
 %0.97من اجمايل امل�شرتيات  .كما بلغ اجمايل املبيعات يف عام 2012م مبلغ  4.9مليون ريال �سعودي والتي ت�شكل ن�سبة  %1.4من اجمايل امل�شرتيات .ويف عام
2013م بلغ اجمايل التعامالت  4.3مليون ريال �سعودي والتي ت�شكل ن�سبة  %1من اجمايل اامل�شرتيات .ويف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30ستمرب 2014م بلغ
اجمايل التعامالت  3.1مليون ريال �سعودي والتي ت�شكل ن�سبة  %0.89من اجمايل امل�شرتيات.

1 112 12العالمات التجارية
تعرف ال�شركة بني عمالئها با�سم ميبكو ً
عو�ضا عن ا�سمها امل�سجل يف ال�سجل التجاري؛ لذا قامت ال�شركة بت�سجيل �شعار ال�شركة املبني على ال�صفحة الأولى من
هذه الن�شرة كعالمة جتارية ب�إ�سم ال�شركة لدى وزارة التجارة وال�صناعة حتت رقم  31/1000بتاريخ 1429/07/12هـ (املوافق 2008/07/15م) .ويوفر ت�سجيل
العالمة التجارية حماية لها ل�شعار ال�شركة خالل املدة من 1428/08/02هـ (املوافق 2007/08/15م) حتى 1438/08/01هـ (املوافق 2017/04/27م) ،وميكن
جتديد الت�سجيل لفرتات مماثلة.

179

�شعار �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق

قامت ال�شركة بت�سجيل �شعار �شركة جتميع وتدوير املخلفات (�شركة تابعة) املبني �أدناه ب�إ�سمها لدى وزارة التجارة وال�صناعة لدى الوزارة حتت رقم 1330/28
بتاريخ 1433/03/29هـ (املوافق 2012/02/21م) .ويوفر ت�سجيل العالمة التجارية حماية لل�شعار خالل املدة من 1432/06/05هـ (املوافق 2011/05/08م)
حتى 1442/06/04هـ (املوافق 2021/01/17م) ،وميكن جتديد الت�سجيل لفرتات مماثلة� .إن اال�سم والعالمات التجارية امل�سجلة ب�إ�سم ال�شركة وال�شركة التابعة
(وا�سكو) تدعم �أعمالهما وت�ساعد يف متيزهما يف ال�سوق ب�صورة وا�ضحة للعمالء واملوردين على حد �سواء .ويعتمد و�ضع ال�شركة وال�شركة التابعة (وا�سكو)
التناف�سي على عدة عوامل منها القدرة على اال�ستمرار يف ا�ستخدام هاتني العالمتني التجاريتني لتقدمي خدماتهما يف القطاع الذي تعمالن فيه ،وحماية حقوقهما
املرتبطة بهما من �أي ا�ستخدام غري م�شروع. .

�شعار �شركة جتميع وتدوير املخلفات

1 1212 12الدعاوى والمطالبات واإلجراءات النظامية
ال ترتبط �أي من ال�شركات التابعة ب�أي ق�ضية حال ًيا ،كما �أن ال�شركة طرف يف ق�ضية واحدة فقط �صدر احلكم فيها بالفعل �إال �أنه مل يتم التنفيذ بعد .وقد رفعت
ال�شركة هذه الق�ضية �ضد مديرية املياه مبنطقة مكة املكرمة �إثر نزع الأخرية لأر�ض تعود مليكتها لل�شركة .وقد قيمت مديرية املياه الأر�ض بقيمة 28.900.000
ريال �سعودي فرفعت ال�شركة دعوى �أمام ديوان املظامل تطالب بتعوي�ض عادل وفق ًا للقيمة ال�سوقية للأر�ض .وقد �صدر حكم نهائي ل�صالح ال�شركة ب�إعادة تقييم
التعوي�ض عن الأر�ض .كما �أ�صدر معايل وزير املياه والكهرباء القرار رقم  1/7056بتاريخ 1435/8/14هـ (املوافق 2014/06/12م) ب�إعادة ت�شكيل جلنة لتقدير
التعوي�ض املنا�سب للأر�ض ،وبتاريخ 1435/9/19هـ (املوافق 2014/07/16م) تو�صلت اللجنة �إلى قرار مفاده تقدير قيمة الأر�ض املنزوعة من ال�شركة بقيمة
 129.732.970ريال �سعودي تلتزم بدفعها مديرية املياه لل�شركة .عل ًما �أن القيمة الدفرتية للأر�ض هي  25.724.185.01ريال �سعودي بينما القيمة الدفرتية
للمباين واملعدات عليها هي  4.766.445.47ريال �سعودي .ويف حال حت�صيل مبلغ التعوي�ض ف�سيتم دفعه بالكامل لل�شركة.

1 1212 12وصف األسهم
ر�أ�س املال املدفوع لل�شركة هو ( )500.000.000خم�سمائة مليون ريال �سعودي مق�سمة �إلى ( )50.000.000خم�سني مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها
( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
بعد التثبت من اجلدوى االقت�صادية واحل�صول على موافقة ال�سلطات املخت�صة ،يجوز �أن ت�صدر اجلمعية العامة غري العادية قرا ًرا بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة
واحدة �أو عدة مرات ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية� ،شرط �أن يكون قد مت دفع ر�أ�س املال الأ�صلي بالكامل ،ومبراعاة ما يق�ضي به
نظام ال�شركات.
ويحدد هذا القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال ،ويكون للم�ساهمني حقوق الأولوية يف االكتتاب يف اال�سهم النقدية اجلديدة .ويجب �إبالغ امل�ساهمني بحقهم يف الأولوية
عن طريق ن�شر الإعالن عن قرار زيادة ر�أ�س املال و�شروط االكتتاب يف جريدة يومية �أو اخطار امل�ساهمني بالربيد امل�سجل .ويجب على كل م�ساهم �أن يعلن عن
رغبته يف ممار�سة حق الأولوية� ،إذا كان يرغب يف ذلك ،خالل خم�سة ع�شر ( )15يوم ًا من تاريخ ن�شر ذلك الإعالن �أو االخطار .ويتم تخ�صي�ص الأ�سهم بني
امل�ساهمني الذين �أبدوا رغبتهم يف االكتتاب بها ،وذلك بالتنا�سب مع الأ�سهم الأ�صلية التي ميلكونها� ،شرط �أن ال يزيد عدد الأ�سهم املخ�ص�صة لهم عن عدد
الأ�سهم اجلديدة التي طلبوها .ويتم تخ�صي�ص بقية الأ�سهم اجلديدة بني امل�ساهمني احلاليني الذين طلبوا االكتتاب ب�أكرث من ملكيتهم الن�سبية ،وذلك بالتنا�سب
مع الأ�سهم الأ�صلية التي ميلكونها �شرط �أن ال يزيد �إجمايل الأ�سهم املخ�ص�صة لهم عن عدد الأ�سهم اجلديدة التي طلبوا االكتتاب بها .وتطرح الأ�سهم اجلديدة
املتبقية على اجلمهور لالكتتاب العام.
كما يجوز لل�شركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وبناء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزارة التجارة وال�صناعة تخفي�ض ر�أ�س املال �إذا زاد عن حاجتها
�أو �إذا تعر�ضت ال�شركة خل�سائر .وال ي�صدر هذا القرار �إال بعد قراءة تقرير مراقبي احل�سابات الذي يبني مربرات ذلك التخفي�ض يف ر�أ�س املال وااللتزامات
التي يجب على ال�شركة الوفاء بها و�أثر التخفي�ض على تلك االلتزامات ،ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .يجب �أن ين�ص القرار �أي�ضا على طريقة �إجراء
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التخفي�ض .ف�إذا كان التخفي�ض يف ر�أ�س املال نتيجة زيادته عن احتياجات ال�شركة ،يجب دعوة دائني ال�شركة لإبداء اعرتا�ضاتهم على ذلك خالل �ستني ()60
يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية ت�صدر يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة ،وهي مدينة الريا�ض .ف�إذا اعرت�ض �أي من الدائنني
وقدم لل�شركة م�ستنداته التي تثبت دينه خالل الفرتة الزمنية املحددة ،وجب على ال�شركة يف تلك احلالة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال� ،أو �أن تقدم �ضمانا كافيا
للوفاء به �إذا كان �آجال.

1 1212 12حقوق المساهمين
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )108من نظام ال�شركات ،يعطي كل �سهم حامله حقو ًقا مت�ساوية يف موجودات ال�شركة و�أرباحها واحلق يف احل�صول على ن�صيب من
موجودات ال�شركة عند الت�صفية واحلق يف ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة والت�صويت فيها ،وحق طلب االطالع على دفاتر ال�شركة ووثائقها ومراقبة �أعمال
جمل�س الإدارة ورفع دعوى امل�س�ؤولية على �أع�ضاء جمل�س الإدارة .وال تعطي هذه الأ�سهم للم�ساهمني حق ًا باال�سرتداد.

1 1212 12الجمعيات العامة
اجلمعية العامة املنعقدة ح�سب الأ�صول ممثلة جلميع امل�ساهمني ،وتعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة .وفيما عدا الأمور التي تخت�ص بها
اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية يف جميع امل�سائل املتعلقة بال�شركة.
تعقد اجلمعية العامة العادية لل�شركة مرة واحدة على الأقل كل �سنة ،وذلك خالل �ستة �أ�شهر بعد نهاية ال�سنة املالية لل�شركة .ويجوز الدعوة لعقد جمعيات عادية
�إ�ضافية كلما دعت احلاجة .تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،فيما عدا الن�صو�ص التي ال يجيز نظام ال�شركات تعديلها.
كذلك ،يجوز للجمعية العامة غري العادية اتخاذ القرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط املقررة للأخرية .يجب
�أن يتم ن�شر دعوة بتاريخ وجدول �أعمال اجلمعية العامة العادية يف اجلريدة الر�سمية ويف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة،
يوما على الأقل من التاريخ املحدد النعقاد تلك اجلمعية .ويجب �أن يتم �إر�سال ن�سخة من الدعوة وجدول الأعمال �إلى اجلهات
وذلك قبل خم�سة وع�شرين (ً )25
املخت�صة خالل املدة املحددة للن�شر .وعلى جمل�س الإدارة الدعوة النعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقبو احل�سابات �أو عدد من امل�ساهمني
ميثل ما ال يقل عن خم�سة يف املائة ( )%5من ر�أ�س مال ال�شركة .وال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية مكتمل الن�صاب �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ما ال
يقل عن ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة .ف�إذا تعذر اكتمال الن�صاب يف االجتماع الأول ،وجبت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ خالل ثالثني ( )30يوم ًا بعد االجتماع الأول .ويجب
ن�شر دعوة ذلك االجتماع بنف�س طريقة الدعوة لالجتماع الأول .ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �أيا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه �أما فيما يتعلق باجتماع اجلمعية
�صحيحا �إال �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون ما ال يقل عن ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة .ف�إذا تعذر اكتمال الن�صاب يف االجتماع
العامة غري العادية ،فال يعترب
ً
ً
يوما التالية .ويعترب االجتماع الثاين �صحيحا �إذا كان عدد امل�ساهمني احلا�ضرين ميثلون ما ال يقل عن
الأول ،وجبت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ خالل الثالثني (ً )30
ربع ر�أ�س مال ال�شركة .وير�أ�س اجتماعات اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو يف حال غيابه ،من ينيبه من �أع�ضاء جمل�س الإدارة .ويعني الرئي�س �سكرتري ًا
لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات .ويتم �إعداد حم�ضر لالجتماع يبني �أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين �شخ�صي ًا �أو املمثلني بالوكالة ،وعدد الأ�سهم التي ميثلونها وعدد
�أ�صوات تلك الأ�سهم والقرارات التي مت اعتمادها يف االجتماع ،وعدد الأ�صوات امل�ؤيدة واملعار�ضة لكل قرار ،وخال�صة وافيه للمناق�شات التي جرت خالل االجتماع.
ويحفظ املح�ضر بعد كل اجتماع يف �سجل خا�ص يتم توقيعه من رئي�س اجلمعية العامة وال�سكرتري وجامع الأ�صوات.

1 1212 12حقوق التصويت
لكل م�ساهم ميلك ع�شرين (� )20سهم ًا �أو �أكرث احلق يف ح�ضور اجتماعات اجلمعيات العامة .وللم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س
الإدارة �أو موظفي ال�شركة حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة نيابة عنه .وحت�سب الأ�صوات يف اجتماعات اجلمعية العامة على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ممثل يف
االجتماع .وت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية مبوافقة بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
وت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية مبوافقة ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع .ولكن يف حال كان القرار الذي يتم اعتماده متعل ًقا بزيادة �أو خف�ض ر�أ�س
املال� ،أو متديد مدة ال�شركة� ،أو حل ال�شركة قبل تاريخ االنتهاء املن�صو�ص عليه يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أو دمج ال�شركة مع �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى ،فال يكون
�صحيحا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع .لكل م�ساهم احلق يف مناق�شة البنود املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية العامة
ذلك القرار
ً
وتوجيه الأ�سئلة �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقبي احل�سابات حول تلك البنود .ويجيب جمل�س الإدارة �أو مراقبي احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال
يعر�ض م�صالح ال�شركة لل�ضرر .و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن اجلواب على �س�ؤاله غري مقنع احتكم �إلى اجلمعية والتي يكون قرارها يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.

1 1212 12الموافقات الالزمة لتعديل حقوق التصويت
ينبغي تعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة لتعديل حقوق و�آلية الت�صويت يف اجلمعيات العامة لل�شركة .وتخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام الأ�سا�سي
ح�سب �أحكام املادة  29من النظام الأ�سا�سي لل�شركة .وال تنعقد اجلمعية العامة غري العادية �إال بح�ضور م�ساهمني ميثلون ن�صف ر�أ�س املال ( )%50على الأقل .ويف
حال عدم ح�ضور هذه الن�سبة يف �أول اجتماع متت الدعوة له فتنعقد اجلمعية العامة غري العادية يف االجتماع الثاين بالن�سبة احلا�ضرة �شرط �أال تقل عن ربع ر�أ�س
املال ( )%25يف كل الأحوال .وت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�شان تعديل النظام الأ�سا�سي ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
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1 1212 12األسهم
تكون الأ�سهم ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية ولكن يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف تلك احلالة تتم �إ�ضافة الفرق يف القيمة �إلى
االحتياطي النظامي حتى ولو بلغ حده الأق�صى ،وال ميكن جتزئة ال�سهم يف مواجهة ال�شركة ،ف�إذا متلكه �أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم اختيار �أحدهم لينوب عنهم
يف ممار�سة احلقوق املت�صلة بال�سهم ،ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم .ويخ�ضع نقل ملكية ال�سهم للنظام
الذي ي�سري على ال�شركات املدرجة يف تداول.

1 1212 12مدة الشركة
مدة ال�شركة � 99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة وامل�ؤرخ يف 1433/02/14هـ (املوافق
2012/01/08م) .ويجوز دائ ًما �إطالة مدة ال�شركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ي�صدر قبل انتهاء مدة ال�شركة ب�سنة واحدة على الأقل.

1 1212 12حل الشركة وتصفيتها
عند انتهاء مدة ال�شركة� ،أو عند حلها قبل انتهاء مدتها ،تقرر اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على اقرتاح من جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفي ًا
واحد ًا �أو �أكرث وحتدد �صالحياتهم و�أتعابهم .وتنتهي �صالحيات جمل�س �إدارة ال�شركة بانق�ضاء ال�شركة .غري �أن جمل�س الإدارة يبقى م�س�ؤو ًال عن �إدارة ال�شركة �إلى
�أن يتم تعيني امل�صفني .وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.

 1 1212 12نقل ملكية األسهم
يخ�ضع نقل ملكية الأ�سهم للقواعد واللوائح املنظمة لل�شركات املدرجة �ضمن تداول .ويعترب نقل امللكية خالف ذلك الغي ًا .و�سيخ�ضع امل�ساهمون البائعون لفرتة
احلظر املعرفة يف ق�سم "ملخ�ص الطرح" من هذه الن�شرة والتي يحظر عليهم خاللها الت�صرف ب�أي من الأ�سهم التي ميلكونها.

1 1212 12إعادة شراء األسهم
ا�ستناد ًا للمادة ( )105من نظام ال�شركات ،ال يجوز �أن ت�شرتي ال�شركة امل�ساهمة �أ�سهمها �إال يف الأحوال الآتية:
�إذا كان الغر�ض من ال�شراء ا�ستهالك الأ�سهم بال�شروط املبينة يف املادة ( )104من نظام ال�شركات والتي تن�ص على �أنه يجوز �أن ين�ص يف نظام اال�سا�سي لل�شركة
على ا�ستهالك الأ�سهم �أثناء قيام ال�شركة �إذا كان م�شروع ًا يهلك تدريجي ًا �أو يقوم على حقوق م�ؤقته.
�إذا كان الغر�ض من ال�شراء تخفي�ض ر�أ�س املال.
�إذا كانت الأ�سهم �ضمن جمموعة من الأموال التي ت�شرتيها ال�شركة مبالها من �أ�صول وما عليها من خ�صوم.
وفيما عدا الأ�سهم املقدمة ل�ضمان م�س�ؤولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ال يجوز لل�شركة �أن ترهن �أ�سهمها .وال يكون للأ�سهم التي حتوزها ال�شركة �أ�صوات يف مداوالت
جمعيات امل�ساهمني.

ً
ﻋﻤﺎﻻ ﺷﺒﻴﻬﺔ أو ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ألﻋﻤﺎل
1 1212 12ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻋﻀﺎء مجلس اإلدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى ﺗﻤﺎرس أ
اﻟﺸﺮﻛﺔ
ي�شغل عدد من �أع�ضاء جمل�س الإدارة منا�صب �أخرى� ،أو لهم م�ساهمات مبا�شرة ،يف �شركات متار�س �أعما ًال �شبيهة �أو قد تكون مناف�سة لأعمال ال�شركة كما هو
مبني يف اجلدول �أدناه.
ً
جدول :135ملخ�ص بيانات �أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين ي�شغلون منا�صب �أخرى� ،أو لهم م�ساهمات مبا�شرة ،يف �شركات متار�س �أعماال �شبيهة �أو قد تكون
مناف�سة لأعمال ال�شركة
�صفة الع�ضو يف ال�شركة ذات العالقة
ال�شركة ذات العالقة

مالك (ملكية
مبا�شرة)

ع�ضو جمل�س
�إدارة  /مدير

طبيعة �أعمال ال�شركة ذات
العالقة

هل تناف�س �أعمال ال�شركة

�سليمان عبدالقادر املهيدب
�شركة الت�صنيع الوطنية

نعم

ال

�شركة التوفيق لل�صناعات
البال�ستيكية والأكيا�س املن�سوجة
املحدودة

نعم

ال

اال�ستثمار ال�صناعي ونقل التقنية
ال�صناعية

ال – حيث �أنها متار�س �أعما ًال خمتلفة عن �أعمال ال�شركة
كما يف تاريخ هذه الن�شرة

عماد عبدالقادر املهيدب
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�صناعة البال�ستيك والأكيا�س
املن�سوجة

ال – حيث �أنها متار�س �أعما ًال خمتلفة عن �أعمال ال�شركة
كما يف تاريخ هذه الن�شرة

�صفة الع�ضو يف ال�شركة ذات العالقة
ال�شركة ذات العالقة

مالك (ملكية
مبا�شرة)

ع�ضو جمل�س
�إدارة  /مدير

طبيعة �أعمال ال�شركة ذات
العالقة

هل تناف�س �أعمال ال�شركة

عبداهلل عبدالرحمن املعمر
ال�شركة ال�سعودية للطباعة
والتغليف

نعم

الطباعة والتغليف

ال

ال – حيث �أنها متار�س �أعما ًال خمتلفة عن �أعمال ال�شركة
كما يف تاريخ هذه الن�شرة

حممد عبداهلل �أبو نيان
-

-

-

-

-

-

-

لي�س لديه م�شاركة �أو من�صب يف �أي �شركة متار�س �أعما ًال
�شبيهة �أو مناف�سة لل�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة

عبدالإله عبداهلل �أبونيان
-

لي�س لديه م�شاركة �أو من�صب يف �أي �شركة متار�س �أعما ًال
�شبيهة �أو مناف�سة لل�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة

وليد �إبراهيم �شكري
�شركة تكوين املتطورة لل�صناعات

ع�ضو جلنة
املراجعة

ال

ت�صنيع وبيع منتجات التغليف
البال�ستيكية والأقم�شة الغري
من�سوجة

ال – حيث �أنها متار�س �أعما ًال خمتلفة عن �أعمال ال�شركة
كما يف تاريخ هذه الن�شرة

كارل هرنيك �إدمان
�سيل مارك �إيه بي

نعم

ال

جتارة الورق حول العامل

ال – حيث �أنها متار�س �أعما ًال خمتلفة عن �أعمال ال�شركة
كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،فبالرغم من �أنها تعمل يف
جتارة الورق �إال �أنها ال تعمل يف جمال �صناعة �أو �إنتاج
الورق .كما تنح�صر �أعمالها يف ال�سويد ولي�س لها �أية
�أن�شطة يف اململكة العربية ال�سعودية

بلوبوتل �سرفبورد �إيه بي

نعم

نعم

�صناعة الآالت

ال – حيث �أنها متار�س �أعما ًال خمتلفة عن �أعمال ال�شركة
كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،كما تنح�صر �أعمالها يف ال�سويد
ولي�س لها �أية �أن�شطة يف اململكة العربية ال�سعودية

�شركة هاي كريديت ما�شيناري
ليمتد

نعم

ال

كارلو �ألربتو كارلتي
�صناعة �آالت الن�سيج

ال – حيث �أنها متار�س �أعما ًال خمتلفة عن �أعمال ال�شركة
كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،كما تنح�صر �أعمالها يف ال�صني
ولي�س لها �أية �أن�شطة يف اململكة العربية ال�سعودية

امل�صدر :ال�شركة
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1313التعهد بتغطية االكتتاب
تعهدت �شركة الريا�ض املالية "متعهد التغطية" مبوجب اتفاقية تغطية االكتتاب املربمة مع ال�شركة بتغطية كامل �أ�سهم االكتتاب والبالغ عددها
( )15.000.000خم�سة ع�شر مليون �سهم عادي.

1 113 13اسم متعهد التغطية وعنوانه
�شركة الريا�ض املالية
�شارع التخ�ص�صي – مبنى بر�ستيج �سنرت
�ص ب  ،21116الريا�ض 11475
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 (11) 4865649 :
فاك�س+966 (11) 4865908 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadcapital.com :
الربيد الإلكرتوينprojectgreen@riyadcapital.com:

1 113 13الشروط الرئيسية التفاقية التعهد بالتغطية
تن�ص ال�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب على ما يلي:
 .1تتعهد ال�شركة وامل�ساهمون البائعون ملتعهد التغطية ب�أن يقوموا يف تاريخ الإغالق (كما هو مع ّرف يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب) مبا يلي:
 بيع وتخ�صي�ص الأ�سهم املطروحة لأي مكتتب مت املوافقة على طلبه من �أحد اجلهات امل�ستلمة ،و
 بيع وتخ�صي�ص �أي من الأ�سهم املطروحة التي مل يتم �شرا�ؤها من املكتتبني مبوجب �شروط الطرح لالكتتاب على متعهد التغطية
 .2يتعهد متعهد التغطية ل�صالح ال�شركة وامل�ساهمني البائعني ب�أن ي�شرتي يف تاريخ التخ�صي�ص جميع الأ�سهم املطروحة لالكتتاب التي مل يتم االكتتاب بها من
قبل املكتتبني (�إن وجدت) ب�سعر الطرح.
 .3يتقا�ضى متعهد التغطية مقابل مادي لقاء تعهده بالتغطية والذي ميثل ن�سبة حمددة من �إجمايل متح�صالت االكتتاب.
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1414المصاريف
يتحمل امل�ساهمون البائعون جميع م�صاريف عملية طرح الأ�سهم لالكتتاب املقدرة مببلغ  19.7مليون ريال �سعودي وت�شمل �أتعاب امل�ست�شار املايل ،وامل�ست�شار
القانوين لالكتتاب ،واملحا�سبني ،ومتعهد التغطية ،واجلهات امل�ستلمة ،وم�ست�شار العناية املهنية املايل ،وتكاليف الت�سويق والطباعة والتوزيع ،وامل�صاريف والتكاليف
الأخرى املتعلقة باالكتتاب.

185

1515اإلعفاءات
مل تتقدم ال�شركة �إلى هيئة ال�سوق املالية بطلب �إعفائها من �أي متطلبات وردت يف قواعد الت�سجيل والإدراج.
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1616شروط وتعليمات االكتتاب
مت تقدمي طلب الت�سجيل والإدراج ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية .يجب على جميع املكتتبني
قراءة �شروط و�أحكام االكتتاب بعناية تامة قبل ا�ستكمال تعبئة منوذج طلب االكتتاب .حيث �أن التوقيع على منوذج طلب االكتتاب وت�سليمه �إلى اجلهة امل�ستلمة
يعترب مبثابة �إقرار بالقبول واملوافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة.

1 116 16االكتتاب في األسهم المطروحة
�سيكون االكتتاب العام يف �أ�سهم ال�شركة املطروحة لعدد � 15.000.000سهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية وقدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم
الواحد ،ومتثل  %30من ر�أ�س مال ال�شركة بعد االكتتاب ب�سعر طرح وقدره ( )٣٠ثالثني ريال �سعودي لل�سهم وبقيمة �إجمالية قدرها (� )٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠أربعمائة
وخم�سني مليون ريال �سعودي .ويقت�صر الطرح على �شريحتني من امل�ستثمرين ،هما:
الشريحة (أ) المؤسسات المكتتبة

وتت�ضمن هذه ال�شريحة على جمموعة من امل�ؤ�س�سات ومن �ضمنها �صناديق اال�ستثمار (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم " 1التعريفات وامل�صطلحات") .ويبلغ عدد �أ�سهم
االكتتاب التي �سيتم تخ�صي�صها للم�ؤ�س�سات وال�شركات املكتتبة � 15.000.000سهم عادي متثل ( )%100من �إجمايل عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب .علم ًا
�أنه يف حال اكتتاب الأفراد (املعرفون بال�شريحة (ب) �أدناه) يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،يحق ملدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ،بعد احل�صول على موافقة
الهيئة ،تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات وال�شركات املكتتبة حتى (�)٩٫٠٠٠٫٠٠٠سهم متثل ( )%60من �إجمايل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب .و�سيتم
تخ�صي�ص ن�سبة ( )%90من الأ�سهم املخ�ص�صة لهذه ال�شريحة ل�صناديق اال�ستثمار ،على �أن تكون هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب امل�ؤ�س�سات
الأخرى بكامل الن�سبة الباقية (� )%10أو يف حال عدم اكتتاب �صناديق اال�ستثمار بكامل الن�سبة املخ�ص�صة لهم (.)%90
بناء �سجل الأوامر للم�ؤ�س�سات املكتتبة
يجب �أن تقدم امل�ؤ�س�سات وال�شركات املكتتبة �أمر اكتتاب غري قابل للنق�ض والرتاجع لالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة ،م�شفوعا بالتزام مايل وذلك قبل حتديد �سعر
الطرح الذي �سيتم قبل بدء فرته الطرح .وينبغي على كل م�ستثمر من امل�ؤ�س�سات وال�شركات املكتتبة �أن يحدد عدد �أ�سهم الطرح التي يرغب يف االكتتاب بها على �أال
تقل عن (� )100.000سهم ويجب �أن يكون عدد الأ�سهم املطلوبة قابل للتخ�صي�ص ،وال�سعر الذي �سيكتتب به بالأ�سهم املطروحة .و تبد�أ عملية اكتتاب امل�ؤ�س�سات
امل�ستثمرة �أثناء فرتة االكتتاب التي ت�شمل املكتتبني الأفراد ويجب �أن تتوافق عملية االكتتاب مع �شروط وتعليمات االكتتاب املف�صلة يف مناذج طلبات االكتتاب
املقدمة للم�ؤ�س�سات وال�شركات املكتتبة.
الشريحة (ب) المكتتبون األفراد

�سيتم توفري ا�ستمارات طلبات االكتتاب للمكتتبني الأفراد فقط خالل فرتة االكتتاب يف فروع اجلهات امل�ستلمة وعلى �شبكة االنرتنت يف املوقع االلكرتوين للريا�ض
كابيتال ( )www.riyadcapital.comوموقع هيئة ال�سوق املالية ( )www.cma.org.saوموقع ال�شركة ( .)www.mepco.bizكما �سيكون االكتتاب مفتوح ًا
عرب االنرتنت ،والهاتف امل�صريف و�أجهزة ال�صرف الآيل للجهات امل�ستلمة التي تقدم بع�ض ًا من هذه القنوات �أو جميعها .و�ستتاح تلك اخلدمات �إلى املكتتبني
الأفراد الذين ا�شرتكوا �سابق ًا يف اكتتابات متت م�ؤخر ًا ،والذين ( )1لديهم ح�ساب بنكي لدى �أحد اجلهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة ،و( )2مل تتغري
معلوماتهم �أو بياناتهم منذ �آخر اكتتاب �شاركوا فيه م�ؤخر ًا .ويعترب �أي طلب اكتتاب موقع ومقدم من املكتتب �إلى �أي من فروع مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة
مبثابة اتفاقية قانونية ملزمة بني امل�ساهمني البائعني واملكتتب .ويبلغ عدد الأ�سهم املطروحة للمكتتبني الأفراد بحد �أق�صى (� )٦٫٠٠٠٫٠٠٠سهم ،متثل ()%40
من �أ�سهم االكتتاب.
وميكن للم�ستثمرين ال�سعوديني املحتملني احل�صول على ن�سخة من هذه الن�شرة وا�ستمارة طلب االكتتاب من فروع اجلهات امل�ستلمة التالية:
بنك الريا�ض
طريق امللك عبدالعزيز
�ص ب  ،22622الريا�ض 11416
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4013030 :
فاك�س+966 )11( 4042618 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :
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البنك العربي الوطني
�سارع امللك في�سل
�س ب  56921الريا�س 11564
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 402 9000 :
فاك�س+966 )11( 402 7747 :
املوقع االإلكرتوينwww.anb.com.sa :
الربيد االإلكرتوينabinayba@anb.com.sa :
البنك ال�سعودي الربيطاين
�سارع االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي
�س ب  ،9084الريا�س 11413
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4050677 :
فاك�س+966 )11( 4050660 :
املوقع االإلكرتوينwww.sabb.com :
الربيد االإلكرتوينsabb@sabb.com :
البنك االأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز
�س ب  ،3555جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 )12( 649 3333 :
فاك�س+ 966 )12( 643 7426 :
املوقع االإلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد االإلكرتوينcontactus@alahli.com :
جمموعة �سامبا املالية
الفرع الرئي�سي ،طريق امللك عبدالعزيز
�س ب  833الريا�س  11421اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 477 0477 :
فاك�س+966 )11( 479 9402 :
املوقع االإلكرتوينwww.samba.com :
الربيد االإلكرتوينcustomercare@samba.com :
م�سرف الراجحي
طريق العليا
�س ب  28الريا�س  11411اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 211 6000 :
فاك�س+966 )11( 460 0705 :
املوقع االإلكرتوينwww.alrajihibank.com.sa :
الربيد االإلكرتوينcontactcenter1@alrajhibank.com.sa :

�ستبداأ اجلهات امل�ستلمة يف ا�ستالم ا�ستمارات طلب االكتتاب يف فروعها يف كافة اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية بدء ًا من يوم االأربعاء 1436/06/19هـ (املوافق
2015/04/08م) اإلى يوم الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م) .وعند توقيع وت�سليم ا�ستمارة طلب االكتتاب ،تقوم اجلهة امل�ستلمة بختم
اال�ستمارة وتقدمي ن�سخة من ا�ستمارة طلب االكتتاب امل�ستوفية اإلى مقدم الطلب .يف حالة عدم اكتمال اأو عدم �سحة املعلومات املقدمة يف ا�ستمارة طلب االكتتاب
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�أو مل يتم ختمها من قبل اجلهة امل�ستلمة ،تعترب ا�ستمارة طلب االكتتاب الغية ،ينبغي على املكتتب حتديد عدد الأ�سهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها يف ا�ستمارة
طلب االكتتاب ،بحيث يكون �إجمايل مبلغ االكتتاب هو حا�صل �ضرب عدد الأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها ب�سعر العر�ض البالغ ( )٣٠ثالثني ريال �سعودي لل�سهم.
لن يقبل االكتتاب ب�أقل من (� )10أ�سهم �أو بك�سور الأ�سهم ،و�أي اكتتاب يف الأ�سهم فوق ذلك ،يجب �أن يكون مب�ضاعفات هذا الرقم .فيما يكون احلد الأق�صى
لالكتتاب هو (� )250.000سهما من الأ�سهم املطروحة.
يجب تقدمي طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب مرفق ًا بامل�ستندات التالية ،ح�سبما ينطبق احلال ،وعلى اجلهات امل�ستلمة مطابقة ال�صور مع الن�سخ الأ�صلية ،ومن
ثم �إعادة الن�سخ الأ�صلية �إلى املكتتب:
 �أ�صل و�صورة بطاقة الأحوال املدنية (للمكتتب الفرد).
 �أ�صل و�صورة �سجل الأ�سرة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن �أفراد الأ�سرة).
 �أ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�شرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن �أفراد الأ�سرة).
 �أ�صل و�صورة �صك الوالية ال�شرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن �أيتام).
 �أ�صل و�صورة �صك الطالق (عندما يكون االكتتاب عن �أبناء املر�أة املطلقة ال�سعودية).
 �أ�صل و�صورة �شهادة الوفاة (عندما يكون االكتتاب عن �أبناء املر�أة الأرمل ال�سعودية).
 �أ�صل و�صورة �شهادة امليالد (عندما يكون االكتتاب عن �أبناء املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة).
تقت�صر الوكالة على �أع�ضاء العائلة (الآباء واالبناء فقط).ويف حالة تقدمي ا�ستمارة طلب اكتتاب نيابة عن مقدم الطلب (الآباء واالبناء فقط) ،يجب ذكر ا�سم
ال�شخ�ص الذي قام بالتوقيع نيابة عن املكتتب .ويجب �أن تكون الوكالة �صادرة من كتابة العدل بالن�سبة للمكتتبني الأفراد املقيمني داخل اململكة العربية ال�سعودية،
�أما املكتتبون الأفراد املقيمني خارج اململكة العربية ال�سعودية ،فيجب توثيق التوكيل من خالل ال�سفارة �أو القن�صلية ال�سعودية يف الدولة املعنية.
يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتب الرئي�سي و�أفراد العائلة املقيدين يف دفرت العائلة �إذا كان �أفراد العائلة �سيكتتبون بنف�س عدد الأ�سهم التي يتقدم املكتتب
الرئي�سي بطلبها ،ويرتتب على ذلك ما يلي:
 يتم ت�سجيل جميع الأ�سهم املخ�ص�صة للمكتتب الرئي�سي واملكتتبني التابعني با�سم املكتتب الرئي�سي.
 تعاد املبالغ الفائ�ضة عن الأ�سهم غري املخ�ص�صة �إلى املكتتب الرئي�سي والتي دفعها بنف�سه �أو عن مكتتبني تابعني.
 يح�صل املكتتب الرئي�سي على كامل �أرباح الأ�سهم املوزعة عن الأ�سهم املخ�ص�صة للمكتتب الرئي�سي وللمكتتبني التابعني (يف حال عدم بيع الأ�سهم �أو
نقل ملكيتها).
ي�ستخدم طلب اكتتاب منف�صل يف حالة:
�1.1إذا رغب املكتتب يف ت�سجيل الأ�سهم التي يتم تخ�صي�صها با�سم غري ا�سم املكتتب الرئي�سي.
�2.2إذا اختلفت كمية الأ�سهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن املكتتب الرئي�سي.
�3.3إذا رغبت الزوجة �أن تكتتب با�سمها و�أن ت�سجل الأ�سهم املخ�ص�صة حل�سابها (فعليها تعبئة طلب اكتتاب منف�صل خا�ص بها كمكتتب رئي�سي) ،ويف
هذه احلالة تلغى �أية ا�ستمارة طلب اكتتاب تقدم بها زوجها نيابة عنها ،ويقوم البنك امل�ستلم بالتعامل مع طلب االكتتاب املنف�صل الذي تقدمت به
تلك الزوجة.
يحق للمر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �إبراز ما يثبت �أمومتها لهم.
تقبل فقط الإقامة �سارية املفعول �أثناء االكتتاب العام الأويل للتعريف بالتابعني غري ال�سعوديني ،ولن تقبل جوازات ال�سفر �أو �شهادات امليالد .وميكن ت�ضمني
التابعني غري ال�سعوديني كتابعني فقط مع �أمهاتهم ،وال ميكنهم االكتتاب كمكتتبني رئي�سيني .والعمر الأق�صى للتابعني غري ال�سعوديني الذي يتم ت�ضمينهم مع
�أمهاتهم هو  18عام ًا ،و�أية وثائق �صادرة من �أي حكومة �أجنبية يجب �أن يتم ت�صديقها من قبل �سفارة �أو قن�صلية اململكة يف تلك الدولة.
يوافق كل متقدم بطلب على االكتتاب يف الأ�سهم املحددة يف ا�ستمارة طلب االكتتاب الذي قدمه و�شرائها مببلغ يعادل عدد الأ�سهم املتقدم بطلبها م�ضروب ًا ب�سعر
الطرح البالغ ( )٣٠ثالثني ريال �سعودي لل�سهم ،ويعترب كل مكتتب �أنه قد متلك عدد الأ�سهم املخ�ص�صة له عند حتقق ال�شروط التالية:
1.1ت�سليم ا�ستمارة طلب االكتتاب �إلى �أي من اجلهات امل�ستلمة من قبل املتقدم بطلب االكتتاب.
2.2ت�سديد كامل قيمة الأ�سهم التي طلب االكتتاب بها �إلى اجلهة امل�ستلمة.
3.3تقدمي خطاب التخ�صي�ص من اجلهة امل�ستلمة �إلى املكتتب والذي يحدد من خالله عدد الأ�سهم املخ�ص�صة له.
يجب �أن يتم دفع �إجمايل قيمة �أ�سهم االكتتاب بالكامل لفروع اجلهات امل�ستلمة من خالل الإيداع يف ح�ساب املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة الذي يتم فيه تقدمي طلب
االكتتاب.
�إذا كانت �أية ا�ستمارة طلب اكتتاب غري مطابقة ل�شروط و�أحكام االكتتاب ،يكون لل�شركة احلق يف رف�ض هذا الطلب كلي ًا �أو جزئي ًا ،ويقر املتقدم بالطلب مبوافقته
على �أي عدد من الأ�سهم �سيتم تخ�صي�صها له� ،إال �إذا جتاوز عدد الأ�سهم املخ�ص�صة له عدد الأ�سهم الذي تقدم لالكتتاب به.
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1 116 16تخصيص األسهم ورد الفائض
�ستقوم اجلهات امل�ستلمة بفتح ح�ساب �أمانة تتم ت�سميته ("�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق – ح�ساب الطرح لالكتتاب العام") ،ويجب على كل جهة
م�ستلمة �أن تودع املبالغ التي قامت بتح�صيلها من املكتتبني يف ح�ساب الأمانة املذكور.
�سيتم الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي ورد فا�ض االكتتاب� ،إن وجد ،يف موعد �أق�صاه يوم الثالثاء 1436/07/02هـ (املوافق 2015/04/21م).
تخصيص األسهم للمكتتبين األفراد

�سيتم تخ�صي�ص بحد �أدنى عدد (� )10أ�سهم لكل مكتتب فرد ،وبحد �أق�صى للتخ�صي�ص (� )250.000سهم .و�سيتم تخ�صي�ص العدد املتبقي من الأ�سهم
املطروحة (�إن وجدت) بالتنا�سب مع عدد الأ�سهم التي اكتتب بها كل مكتتب .و�إذا جتاوز عدد املكتتبون الأفراد ( )٦٠٠٫٠٠٠مكتتب فرد ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن
تخ�صي�ص احلد الأدنى من �أ�سهم االكتتاب .ويف تلك احلالة� ،سيتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب بالت�ساوي بني ه�ؤالء املكتتبني .و�إذا جتاوز عدد املكتتبني الأفراد
( )٦٫٠٠٠٫٠٠٠مكتتب ،ف�سيتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب وفق ًا ملا يقرتحه امل�صدر وامل�ست�شار املايل.
تخصيص األسهم للمؤسسات المكتتبة

�سيتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب ب�شكل نهائي للم�ؤ�س�سات وال�شركات املكتتبة بعد االنتهاء من تخ�صي�ص �شريحة املكتتبون الأفراد ،و�سيتم تخ�صي�ص ن�سبة ()٪90
من الأ�سهم املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات وال�شركات املكتتبة ل�صناديق اال�ستثمار .على �أن تكون هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب امل�ؤ�س�سات الأخرى بكامل
الن�سبة الباقية (� )%10أو يف حال عدم اكتتاب �صناديق اال�ستثمار بكامل الن�سبة املخ�ص�صة لهم (.)%90
المكتتبون األفراد والمؤسسات المكتتبة

من املتوقع �أن يتم الإعالن عن العدد النهائي لأ�سهم الطرح املخ�ص�صة لكل مكتتب بالإ�ضافة �إلى فائ�ض االكتتاب� ،إن وجد ،يف موعد �أق�صاه يوم الثالثاء
1436/07/02هـ (املوافق 2015/04/21م) و�سوف تقوم ال�شركة ب�إ�شعار املكتتبني عن طريق الإعالن يف اجلرائد املحلية يف اململكة العربية ال�سعودية بالتاريخ
املذكور �أعاله وتخطر اجلهات امل�ستلمة البدء يف عملية رد الفائ�ض (�إن وجد).
و�سرتد اجلهات امل�ستلمة �إلى املكتتبني �أي مبالغ مل يتم تخ�صي�ص �أ�سهم مقابلها� ،إن وجدت ،ح�سب ر�سائل الإ�شعار والت�أكيد .للمزيد من املعلومات ف�إنه يتعني على
املكتتبني االت�صال بفروع اجلهات امل�ستلمة التي اكتتبوا من خاللها.

1 116 16األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه
1 116 116 16تعليق اإلدراج أو إلغائه

يجوز للهيئة تعليق الإدراج �أو �إلغائه يف �أي وقت ح�سبما تراه منا�سب ًا يف �أي من احلاالت الآتية:
�1.1إذا ر�أت �ضرورة ذلك حلماية امل�ستثمرين �أو للمحافظة على �سوق منتظم.
�2.2إذا �أخفق امل�صدر �إخفاق ًا تراه الهيئة جوهري ًا يف التزام النظام ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك عدم �سداد �أي مقابل مايل �أو غرامات للهيئة يف
مواعيدها.
�3.3إذا مل ت�ستوف متطلبات ال�سيولة املحددة يف الفقرة (�أ) من املادة ( )13من قواعد الت�سجيل والإدراج.
�4.4إذا ر�أت �أن م�ستوى عمليات امل�صدر �أو �أ�صوله ال ت�س ّوغ التداول امل�ستمر لأوراقه املالية يف ال�سوق.
�5.5إذا ر�أت �أن امل�صدر �أو �أعماله مل تعد منا�سبة لت�سويغ ا�ستمرار �إدراج �أوراقه املالية يف ال�سوق.
�6.6إذا علق �أو �ألغي �إدراج الأوراق املالية للم�صدر الأجنبي يف �سوق مالية �أخرى يف حالة الإدراج املزدوج للأوراق املالية.
�7.7إذا ا�ستمر التعليق مدة (� )6أ�شهر من دون �أن يتخذ امل�صدر �إجراءات منا�سبة ال�ستئناف التداول ،جاز للهيئة �أن تلغي الإدراج.
8.8عند �إعالن موافقة اجلمعية العامة غري العادية للم�صدر على زيادة ر�أ�س ماله الذي ينتج عنه ا�ستحواذ عك�سي ٌيلغي �إدراج �أ�سهم امل�صدر ،وعليه تقدمي
طلب جديد لت�سجيل الأ�سهم وقبول �إدراجها وفق ًا لقواعد الت�سجيل والإدراج �إذا رغب يف ذلك.
1 116 116 16اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج

		 -1ال يجوز مل�صدر �أٌدرجت �أوراقه املالية يف ال�سوق �إلغاء الإدراج �أو تعليقه �إال مبوافقة �سابقة من الهيئة ،ويجب على امل�صدر تزويد الهيئة باملعلومات الآتية:
�أ)

الأ�سباب املحددة لطلب الإلغاء �أو التعليق.

ب) ن�سخة من الإعالن امل�شار �إليه يف الفقرة (ت) �أدناه.
ج)	ن�سخة من امل�ستندات ذات العالقة ون�سخة من �أي وثيقة مر�سلة �إلى امل�ساهمني� ،إذا كان �إلغاء الإدراج نتيجة لعملية ا�ستحواذ �أو �أي �إجراء �آخر يتخذه
امل�صدر.
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 -2يجب على امل�صدر بعد احل�صول على موافقة الهيئة على �إلغاء الإدراج ،احل�صول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك.
	-3عندما يتم تعليق �أو �إلغاء الإدراج بناء على طلب امل�صدر ،يجب على امل�صدر �أن يعلن يف �أقرب وقت ممكن عن �سبب التعليق �أو الإلغاء واملدة املتوقعة للتعليق
وطبيعة احلدث �سبب التعليق �أو الإلغاء الذي ي�ؤثر يف ن�شاطات امل�صدر.
 -4يجوز للهيئة �أن تقبل �أو ترف�ض طلب التعليق �أو الإلغاء بح�سب تقديرها.
1 116 116 16التعليق المؤقت

	-1يجوز للم�صدر �أن يطلب التعليق امل�ؤقت عند وقوع حدث خالل فرتة التداول يجب الإف�صاح عنه من دون ت�أخري مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج وي�ستطيع
امل�صدر ت�أمني �سريته حتى نهاية فرتة التداول.
	-2لتمكني الهيئة من تقومي احلاجة �إلى التعليق امل�ؤقت واملدة املنا�سبة لذلك ،يجب ت�أييد الطلب بالآتي:
 الأ�سباب املحددة لطلب التعليق امل�ؤقت ومدة التعليق املطلوبة.
 ن�سخة من الإعالن امل�شار �إليه يف الفقرة (� )3أدناه.
	-3عندما يتم التعليق امل�ؤقت بنا ًء على طلب امل�صدر ،يجب على امل�صدر �أن يعلن يف �أقرب وقت ممكن� ،سبب التعليق واملدة املتوقعة للتعليق وطبيعة احلدث �سبب
التعليق الذي ي�ؤثر يف ن�شاطات امل�صدر.
	-4يجوز للهيئة �أن تقبل �أو ترف�ض طلب التعليق امل�ؤقت بح�سب تقديرها.
	-5يجوز للهيئة �أن تفر�ض التعليق امل�ؤقت من دون طلب من امل�صدر عندما تطلع على معلومات �أو ظروف ت�ؤثر يف ن�شاطات امل�صدر وترى �أن تلك الظروف من
املحتمل �أن ت�ؤثر يف ال�سوق �أو حماية امل�ستثمرين .ويجب على امل�صدر الذي تخ�ضع �أوراقه املالية للتعليق امل�ؤقت اال�ستمرار يف التزام النظام ولوائحه التنفيذية.
 -6يرفع التعليق امل�ؤقت بعد انتهاء املدة املحددة يف الإعالن امل�شار �إليه يف الفقرة (� )3أعاله ،ما مل ترى الهيئة خالف ذلك.
1 116 116 16رفع التعليق

 -1عندما ٌيع ّلق الإدراج يجب لرفع التعليق توافر الآتي:
 �أن تعالج الأو�ضاع التي �أدت �إلى التعليق ،و�أال يكون التعليق �ضروري ًا حلماية امل�ستثمرين.
 التزام امل�صدر ب�أي �شروط �أخرى تراها الهيئة.
 -2للهيئة رفع التعليق و�إن مل يطلب امل�صدر ذلك.
1 116 116 16إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

ي�شرتط لت�سجيل وقبول �إدراج �أوراق مالية �سبق �إلغاء �إدراجها تقدمي امل�صدر لطلب ت�سجيل �أوراق مالية وقبول �إدراج جديد.
1 116 116 16أحكام متفرقة

يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة �أطرافها من مقدمي طلبات االكتتاب وخلفائهم واملتنازل ل�صاحلهم ومنفذي
الو�صايا ومديري الرتكات والورثة .وي�شرتط �أنه فيما عدا ما جرى الن�ص عليه حتديد ًا يف هذه الن�شرة ،ال يتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو
التزامات نا�شئة عنه �أو التفوي�ض بها لأي من الأطراف امل�شار �إليهم يف هذه الن�شرة دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر.
تخ�ضع هذه التعليمات والبنود واي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر وتنفذ طبق ًا لها.
1 116 116 16القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم

تتمثل القرارات واملوافقات التي �ستطرح �أ�سهم االكتتاب مبوجبها فيما يلي:
قرار جمل�س �إدارة ال�شركة ال�صادر بتاريخ 1435/12/26هـ (املوافق 2014/10/20م).


موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح الأ�سهم لالكتتاب العام ال�صادرة بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٥هـ (املوافق ٢٠١٥/٠٣/١٦م).

191

1 116 116 16فترة الحظر

يحظر على الأ�شخا�ص الذين تظهر ن�شرة الإ�صدار ملكيتهم يف ال�شركة الت�صرف يف �أ�سهمهم ملدة (� )١٢أثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ بدء تداول �أ�سهم ال�شركة يف
ال�سوق ،وال يجوز لهم الت�صرف يف �أ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة ال�سابقة.
مت �إ�صدار هذه الن�شرة باللغة العربية.
يحظر �صراحة توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم االكتتاب يف �أي دولة �أخرى غري اململكة العربية ال�سعودية .كما تطلب ال�شركة وامل�ساهمون البائعون وامل�ست�شار املايل
ومدير االكتتاب من م�ستلمي هذه الن�شرة التعرف على �أية قيود نظامية تتعلق بهذا االكتتاب وبيع �أ�سهم االكتتاب ومراعاة التقيد بها.
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1717التعهدات الخاصة باالكتتاب وتفاصيل السوق المالية
1 117 17اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب
مبوجب تعبئة منوذج طلب االكتتاب ،ف�إن املكتتب:








يوافق على اكتتابه يف ال�شركة بعدد الأ�سهم املو�ضحة يف طلب االكتتاب؛
يقر ب�أنه اطلع على هذه الن�شرة وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها؛
يوافق على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وكافة تعليمات االكتتاب وال�شروط الواردة يف هذه الن�شرة؛
يعلن �أنه مل ي�سبق له وال لأي من الأفراد امل�شمولني يف طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب يف الأ�سهم ،ويوافق على �أن لل�شركة احلق يف رف�ض االكتتاب
املزدوج؛
يعلن قبوله الأ�سهم املخ�ص�صة له مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف هذه الن�شرة؛
يتعهد بعدم �إلغاء �أو تعديل طلب االكتتاب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة؛ و
ال يتنازل عن حقه مبطالبة ال�شركة والرجوع عليها بكل �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر جراء احتواء هذه الن�شرة على معلومات جوهرية غري �صحيحة �أو غري
كافية� ،أو نتيجة �إغفال معلومات جوهرية ت�ؤثر على قرار املكتتب باالكتتاب يف حالة �إ�ضافتها يف الن�شرة.

1 117 17السوق المالية السعودية (تداول)
مت ت�أ�سي�س نظام "تداول" �سنة  2001م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين .وقد بد�أ تداول الأ�سهم يف اململكة عام  1990م.
وبلغت القيمة ال�سوقية للأ�سهم املتداولة عرب نظام تداول ( )٢٫٠٤تريليون ريال �سعودي يف ١٤٣٦/٠٥/٢٥هـ (املوافق ٢٠١٥/٠٣/١٦م) ويبلغ عدد ال�شركات
املدرجة يف �سوق الأ�سهم حتى تاريخه � 154شركة.

1 117 17إدخال األوامر
تتم عملية التداول من خالل نظام �إلكرتوين متكامل ،يغطي عملية التداول ب�شكل متكامل ابتدا ًء من تنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بالت�سوية .ويتم التداول يومي ًا على فرتة
واحدة من ال�ساعة � 11صباح ًا وحتى الثالثة والن�صف  3:30ع�صر ًا ،ويتم خاللها تنفيذ الأوامر� ،أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها
من ال�ساعة � 10صباح ًا وحتى ال�ساعة � 11صباح ًا ،كما ميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة � 10صباح ًا جلل�سة االفتتاح (التي تبد�أ ال�ساعة 11
�صباح ًا).
يتم تنفيذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،ويتم ا�ستقبال وحتديد �أولوية الأوامر وفق ًا لل�سعر .وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق �أو ًال (وهي الأوامر امل�شتملة
على �أف�ضل الأ�سعار) ،وتليها الأوامر حمددة ال�سعر ويف حال �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر ف�إنه يتم تنفيذها وفق ًا لتوقيت الإدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على االنرتنت وو�صالت املعلومات اخلا�صة بتداول ،ويتم توفري
بيانات ال�سوق ب�شكل فوري ملزودي املعلومات املعروفني مثل رويرتز.
وتتم ت�سوية ال�صفقات �آلي ًا خالل اليوم� ،أي �أن نقل ملكية الأ�سهم يتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة .وبالتايل ينبغي على م�صدري الأ�سهم الإف�صاح عن جميع
القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول .وتقع على عاتق �إدارة تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق بهدف �ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات
ال�سوق.

1 117 17تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي
يتوقع البدء بتداول �أ�سهم ال�شركة بعد التخ�صي�ص النهائي لتلك الأ�سهم ،و�إعالن تداول عن تاريخ بدء تداول �أ�سهم ال�شركة .وتعترب التواريخ والأوقات املذكورة يف
هذه الن�شرة تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط وميكن تغيريها �أو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.
وال ميكن التداول يف الأ�سهم املطروحة �إال بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف "تداول" ،و�إدراج �أ�سهمها يف ال�سوق املالية "تداول" ،ويحظر
تاما قبل التداول الر�سمي ،ويتحمل املكتتبون الذين يتعاملون يف تلك الأن�شطة املحظورة من التداول امل�س�ؤولية الكاملة عنها ،ولن
التداول يف �أ�سهم ال�شركة حظ ًرا ً
تتحمل ال�شركة �أية م�س�ؤولية قانونية يف هذه احلالة.
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1818المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة
�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املركز الرئي�سي لل�شركة يف حي اخلمرة بجوار حمطة معاجلة املياه من اجلهة ال�شمالية ،وذلك بني ال�ساعة 9:00
�صباح ًا وحتى ال�ساعة  5:00ع�صر ًا من يوم الأربعاء ١٤٣٦/٠6/05هـ (املوافق ٢٠١٥/٠٣/25م) حتى يوم الثالثاء ١٤٣٦/٠٦/٢٥هـ (املوافق ٢٠١٥/٠٤/١٤م)
قبل �أ�سبوعني من تاريخ االكتتاب وخالل فرتة االكتتاب على �أال تقل تلك الفرتة عن  20يوم ًا قبل نهاية فرتة الطرح :
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�إعالن موافقة هيئة ال�سوق املالية على االكتتاب العام الأويل
�شهادة ال�سجل التجاري لل�شركة ال�صادرة عن وزارة التجارة وال�صناعة
قرار ال�شركاء بتحويل ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة
القرار الوزاري رقم /44ق وتاريخ 1433/02/14هـ (املوافق 2012/01/08م) القا�ضي ب�إعالن حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة
قرار جمل�س الإدارة بطرح ال�شركة
النظام الأ�سا�سي لل�شركة وتعديالته
تقرير التقييم املعد من قبل امل�ست�شار املايل
القوائم املالية املراجعة املوحدة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م2012 ،م2013 ،م ،وفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
2014م
القوائم املالية املراجعة املوحدة لل�شركة التابعة (وا�سكو) لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م2012 ،م2013 ،م ،وفرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف � 30سبتمرب2014م
املوافقات اخلطية من قبل:
امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية� ،شركة الريا�ض املالية على �إدراج ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار
امل�ست�شار القانوين لالكتتاب ،مكتب ل�ؤي حممد العكا�س للمحاماة واال�ست�شارات القانونية بالتعاون مع ڤن�سن و�إلكنز �إل �إل بي على �إدراج ا�سمه و�شعاره
�ضمن ن�شرة الإ�صدار
م�ست�شار ال�سوق ،براي�س وترهاو�س كوبرز على �إدراج ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار
م�ست�شار العناية املهنية املالية ور�أ�س املال العامل �شركة �إرن�ست �آند يونغ على �إدراج ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار
�شركة ديلويت اند توت�ش بكر �أبو اخلري و�شركائه على ن�شر تقارير املراجعة التي �أعدوها �ضمن هذه الن�شرة على �إدراج ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة
الإ�صدار
تقرير ال�سوق الذي مت �إعداده من قبل براي�س وترهاو�س كوبرز
تقرير ر�أ�س املال العامل املعد من قبل �شركة �إرن�ست �آند يونغ
العقود واملعامالت مع الأطراف ذات العالقة

1919تقرير مراجعي الحسابات

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  30سبتمبر 2014

(بالريال السعودي)
�إي�ضاح

� 30سبتمرب 2014
(مدققة)

� 30سبتمرب 2013
(غري مدققة)

املوجودات
موجودات متداولة
34.240.346

18.907.679

نقد وما يف حكمه
ذمم مدينة ،بال�صايف

4

216.217.877

219.713.022

خمزون ،بال�صايف

5

116.793.364

157.621.404

م�صاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة �أخرى

6

84.954.370

90.673.969

مطلوب من جهات ذات عالقة

17

-

53.588.359

452.205.957

540.504.433

جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة

1.014.383.119

932.113.914

ممتلكات و�آالت ومعدات

8

جمموع املوجودات غري املتداولة

1.014.383.119

932.113.914

جمموع املوجودات

1.466.589.076

1.472.618.347

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة
6.489.436

-

ح�ساب بنكي مك�شوف
قرو�ض ق�صرية الأجل

9

267.051.220

223.705.517

اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

9

150.204.010

159.749.997

�أوراق دفع

1.993.347

1.682.989

ذمم دائنة

33.636.614

29.057.194

مطلوب �إلى جهات ذات عالقة

17

1.349.871

1.020.642

م�صاريف م�ستحقة وذمم دائنة �أخرى

10

34.053.979

32.039.432

494.778.477

447.255.771

جمموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة
قرو�ض طويلة الأجل

9

371.800.000

476.133.352

تعوي�ضات نهاية اخلدمة

11

20.031.216

14.243.523

جمموع املطلوبات غري املتداولة

391.831.216

490.376.875

جمموع املطلوبات

886.609.693

937.632.646

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

12

500.000.000

400.000.000

احتياطي نظامي

13

49.556.850

38.457.482

�أرباح م�ستبقاة

30.422.533

96.528.219

جمموع حقوق امل�ساهمني

579.979.383

534.985.701

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.466.589.076

1.472.618.347

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة

197

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

قائمة الدخل الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014

(بالريال السعودي)
� 30سبتمرب 2014
(مدققة)

� 30سبتمرب 2013
(غري مدققة)

املبيعات

622.085.511

571.813.785

تكلفة املبيعات

()442.623.328

()418.716.980

الربح الإجمايل

179.462.183

153.096.805

م�صاريف بيع وتوزيع

14

()31.676.391

()30.954.959

م�صاريف عمومية و�إدارية

15

()37.316.012

()30.268.175

الربح من الأعمال

110.469.780

91.873.671

م�صاريف مالية – بال�صايف

()19.143.161

()22.330.688

�إيرادات �أخرى

782.332

909.692

الربح ال�صايف قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

92.108.951

70.452.675

()3.677.439

()5.441.944

الربح ال�صايف

88.431.512

65.010.731

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

-

505.861

الربح ال�صايف

88.431.512

65.516.592

االي�ضاح

16

الزكاة و�ضريبة الدخل

�صايف الدخل العائد �إلى:
امل�ساهمني يف ال�شركة

88.431.512

65.516.592

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

-

()505.561

�صايف الربح

88.431.512

65.010.913

ربحية ال�سهم من الربح ال�صايف

25

1.77

1.31

ربحية ال�سهم من الأن�شطة الرئي�سية امل�ستمرة

25

1.75

1.29

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

قائمة حقوق المساهمين الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014

(بالريال السعودي)
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب

�إي�ضاح

2014
(مدققة)

2013
(غري مدققة)

ر�أ�س املال:
 1يناير

400.000.000

400.000.000

املحول من الأرباح امل�ستبقاة

100.000.000

-

500.000.000

400.000.000

12

� 30سبتمرب
االحتياطي النظامي:

40.713.699

31.905.823

13

 1يناير
املحول �إلى االحتياطي النظامي

8.843.151

6.551.659

� 30سبتمرب

49.556.850

38.457.482

الأرباح امل�ستبقاة:
 1يناير

91.834.172

37.563.286

الربح ال�صايف للفرتة

88.431.512

65.516.592

املحول �إلى االحتياطي النظامي

()8.843.151

()6.551.659

توزيعات �أرباح

()41.000.000

-

املحول �إلى ر�أ�س املال

()100.000.000

-

� 30سبتمرب

30.422.533

96.528.219

جمموع حقوق امل�ساهمني يف ال�شركة الأم

579.979.383

534.985.701

حقوق امللكية غري امل�سيطرة:
 1يناير

-

43.724

�صايف خ�سارة الفرتة العائدة �إلى حقوق امللكية غري امل�سيطرة

-

()505.861

احلركة خالل الفرتة

-

()3.390

ا�ستبعاد �شركة تابعة

-

465.527

� 30سبتمرب

-

-

جمموع حقوق امل�ساهمني يف ال�شركة

579.979.383

534.985.701

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014

(بالريال السعودي)
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
2013
2014
(غري مدققة)
(مدققة)
الأن�شطة الت�شغيلية
الربح ال�صايف قبل الزكاة و�ضريبة الدخل
تعديالت:
ا�ستهالك
م�صاريف مالية ،بال�صايف
ربح بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة
تعوي�ضات نهاية اخلدمة
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ذمم مدينة ،بال�صايف
خمزون ،بال�صايف
م�صاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة اخرى
مطلوب من جهات ذات عالقة
ذمم دائنة
مطلوب الى جهات ذات عالقة
م�صاريف م�ستحقة وذمم دائنة �أخرى
النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
امل�صاريف املالية املدفوعة -ال�صايف
الزكاة املدفوعة
تعوي�ضات نهاية اخلدمة املدفوعة
�صايف النقد املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية
املدفوعات على �سحب ا�ستثمار
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات
املتح�صالت من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
�صايف النقد امل�ستخدم يف االن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
احل�ساب البنكي املك�شوف
املتح�صالت�) /سداد (من قرو�ض ق�صرية الأجل و�أوراق دفع
(�سداد) /املتح�صالت من قرو�ض طويلة الأجل
توزيعات �أرباح مدفوعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه 1 ،يناير
النقد وما يف حكمه املتعلق با�ستبعاد �شركة تابعة (�إي�ضاح )7
النقد وما يف حكمه� 30،سبتمرب

92.108.951

70.452.675

64.609.335
19.143.161
()33.694
2.250.000
4.441.610
4.435.114

57.512.963
22.330.688
()78.127
2.250.000
2.250.000
5.598.578

()17.776.912
13.685.893
1.607.427
53.413.021
6.298.953
757.329
5.201.568
250.141.756
()19.804.040
()1.778.819
()601.557
227.957.340

()44.787.100
()30.850.711
3.226.040
20.283.081
()2.789.454
()8.800.552
8.114.059
104.712.140
()23.104.135
()3.985.789
()2.081.778
75.540.438

()134.118.354
773.031
133.345.323

()484.529
()69.660.494
443.737
()69.701.286

6.489.436
39.172.855
()99.004.336
()41.000.000
()94.342.045
269.972
33.970.374
34.240.346

()62.118.200
56.502.253
()5.615.947
223.205
19.965.414
()1.280.940
18.907.679

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014

(بالريال السعودي)
 -1التكوين والنشاط

�إن �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق («ال�شركة») و�شركاتها التابعة («املجموعة») تتكون من ال�شركة و�شركاتها التابعة.
�إن ال�شركة كانت عبارة عن �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة بتاريخ 3رجب 1421هـ ( املوافق  1اكتوبر 2000م) حتت ال�سجل التجاري رقم
 4030131516ال�صادر يف مدينة جدة.
قرر امل�ساهمون حتويل و�ضع ال�شركة القانوين من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة .وافقت وزارة التجارة وال�صناعة على هذا
التحويل بالقرار الوزاري رقم  44بتاريخ � 14صفر 1433هـ ( املوافق  8يناير.)2012
ان هذه هذه القوائم لي�ست املالية القوائم املالية النظامية لل�شركة وقد مت �إعدادها فقط ال�ستخدامها من قبل امل�ساهمني يف ال�شركة والإدارة وم�ست�شاريها املاليني.
�إن ن�شاط املجموعة الرئي�سي هو انتاج وبيع ورق كرافت وورق متعرج مبوجب ترخي�ص وزارة ال�صناعة والتجارة رقم �/1500ص بتاريخ  28ذو القعدة1420ﻫ.
يقع املقر الرئي�سي لل�شركة يف مدينة جدة.
أسس التوحيد

ت�شتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية لل�شركة و�شركاتها التابعة والتي متتلك ال�شركة حق ال�سيطرة عليها كما يف تواريخ اعداد التقارير .تتحقق
ال�سيطرة عندما يكون لل�شركة القدرة على �إدارة ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�شركة امل�ستثمر فيها وذلك للح�صول على منافع من �أن�شطتها.
يتم �إدراج الإيرادات وامل�صاريف لل�شركات التابعة امل�ستحوذ عليها �أو املباعة خالل الفرتة� ،إن وجدت ،يف قائمة الدخل املوحدة اعتبار ًا من التاريخ الفعلي
لال�ستحواذ وحتى التاريخ الفعلي للبيع ،بح�سب ما هو مالئم .يعود �إجمايل الربح لل�شركات التابعة ملالك ال�شركة و�إلى حقوق امللكية غري امل�سيطرة.
مت ا�ستبعاد املعامالت والأر�صدة والأرباح غري املحققة على املعامالت بني �شركات املجموعة ،كما مت ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة .ووفق ًا لذلك ،مت تغيري
ال�سيا�سات لل�شركات التابعة عند ال�ضرورة وذلك ل�ضمان االلتزام بال�سيا�سات املعتمدة من قبل ال�شركة.
متثل حقوق امللكية غري امل�سيطرة احلقوق يف ال�شركات التابعة التي ال حتتفظ بها ال�شركة.
ا�سم ال�شركة التابعة

مكان الت�سجيل

ن�سبة امللكية

الن�شاط الرئي�سي

�شركة جتميع وتدوير املخلفات املحدودة

اململكة العربية
ال�سعودية

 ٪97مبا�شر
 ٪3غري مبا�شر

جتارة اجلملة والتجزئة للنفايات الورقية والكرتون والبال�ستيك

�شركة االجنازات املتخ�ص�صة املحدودة

اململكة العربية
ال�سعودية

 ٪97مبا�شر
 ٪3غري مبا�شر

جتارة اجلملة والتجزئة لالوراق امل�ستعملة والكرتون واملواد البال�ستيكية

�شركة مول فايرب املحدودة

اململكة املتحدة

 ٪51مبا�شر

جتارة اجلملة للنفايات الورقية

يتم توحيد ال�شركات التابعة بالكامل من تاريخ اال�ستحواذ وهو التاريخ الذي حت�صل فيه ال�شركة على حق ال�سيطرة وي�ستمر توحيدها حتى تاريخ توقف هذه
ال�سيطرة .خالل �سنة  ،2013مت بيع �شركة مول فايرب املحدودة ومت توحيد نتائج �أعمالها حتى تاريخ البيع.
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014

(بالريال السعودي)
 -2ملخص ألهم السياسات المحاسبية

لقد مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقا لل�سيا�سات املحا�سبية الواردة �أدناه .مت تطبيق هذه ال�سيا�سات ب�صورة ثابتة على الفرتات املعرو�ضة ،ما مل ين�ص
على خالف ذلك.
أسس اإلعداد

لقد مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية على �أ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي ،وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني واملالئمة لظروف املجموعة.
فيما يلي ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من قبل املجموعة:
النقد وما في حكمه

يت�ضمن النقد وما يف حكمه النقد والودائع حتت الطلب لدى البنوك واال�ستثمارات ذات ال�سيولة العالية التي ميكن ت�سييلها خالل فرتة ثالثة �شهور �أو �أقل من
تاريخ اال�ستحواذ.
استخدام التقديرات واألحكام

�إن �إعداد القوائم املالية وفق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية يتطلب ا�ستخدام الأحكام والتقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر على
القيم املدرجة للموجودات واملطلوبات والإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة وكذلك القيم املدرجة للإيرادات وامل�صاريف
خالل فرتة التقرير املايل .يتم تقييم ومراجعة تلك التقديرات والأحكام ب�صفة م�ستمرة على �أ�سا�س اخلربة التاريخية وعوامل �أخرى مبا يف ذلك توقعات الأحداث
امل�ستقبلية التي يعتقد �أن تكون معقولة يف ظل ظروف معينة .تقوم املجموعة ب�إجراء التقديرات واالفرتا�ضات فيما يتعلق بامل�ستقبل .وعلى الرغم من �أن هذه
التقديرات تتم بنا ًء على معرفة الإدارة واطالعها جيد ًا بالأحداث والأفعال الراهنة ،ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف متام ًا عن هذه التقديرات.
الذمم المدينة

يتم �إظهار الذمم املدينة مببلغ الفاتورة الأ�صلي ناق�ص ًا خم�ص�ص الذمم املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها .يتم �إن�شاء خم�ص�ص الذمم املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها
عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي �أن املجموعة لن ت�ستطيع حت�صيل كافة املبالغ امل�ستحقة ح�سب ال�شروط الأ�صلية للذمم املدينة .يتم حتميل مثل هذه املخ�ص�صات
على قائمة الدخل املوحدة و�إثباتها حتت بند م�صاريف البيع و التوزيع .عندما يثبت �أن �إحدى الذمم املدينة غري قابلة للتح�صيل ،يتم �شطبها مقابل خم�ص�ص
الديون امل�شكوك يف حت�صيلها ،و�أي حت�صيالت الحقة للمبالغ امل�شطوبة �سابق ًا يتم توزيعها على الإيرادات الأخرى يف قائمة الدخل املوحدة.
المخزون

تظهر الب�ضاعة ب�سعر الكلفة �أو �صايف القيمة امل�سرتدة �أيهما �أقل .ويتم حتديد التكلفة على �أ�سا�س طريقة املتو�سط املرجح ،وتت�ضمن تكلفة الب�ضاعة اجلاهزة تكلفة
املواد اخلام ونفقات العمالة وم�صاريف الإنتاج املبا�شر بالإ�ضافة �إلى تكوين خم�ص�ص بن�سبة حمددة للب�ضاعة املتقادمة والب�ضاعة بطيئة احلركة.
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(بالريال السعودي)
االستثمار في الشركات

(�أ) �شركات تابعة
ال�شركات التابعة هي ال�شركات التي يكون للمجموعة قدرة على ال�سيطرة على ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية للح�صول على منافع اقت�صادية التي ترافق �أحد
امل�ساهمني الذي ميتلك �أكرث من ن�صف حقوق الت�صويت .يتم الأخذ باالعتبار وجود وت�أثري حقوق الت�صويت املحتملة التي ميكن ممار�ستها �أو حتويلها يف الوقت
احلايل عند تقييم ما �إذا كانت املجموعة ت�سيطر على من�ش�أة �أخرى.
(ب) �شركات زميلة
ال�شركات الزميلة هي ال�شركات التي يكون للمجموعة ت�أثري جوهري عليها ولي�س �سيطرة ،وعادة يكون لل�شريك ما بني  ٪20و  ٪50من حقوق الت�صويت .يتم
احت�ساب اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية ويتم االعرتاف بها مبدئي ًا بالتكلفة.
يتم �إثبات ح�صة املجموعة يف �أرباح �أو خ�سائر ال�شركات الزميلة يف قائمة الدخل املوحدة .عندما تكون ح�صة املجموعة من اخل�سائر يف ال�شركة الزميلة ت�ساوي
�أو تتجاوز ح�صتها يف ذات ،مبا يف ذلك �أية ذمم مدينة �أخرى غري م�ضمونة ،ال تقوم املجموعة باالعرتاف ب�أية خ�سائر �إ�ضافية ،ما مل تكن قد تكبدت التزامات �أو
مدفوعات نيابة عن ال�شركات الزميلة.
يتم ا�ستبعاد الأرباح غري املحققة على املعامالت بني املجموعة و�شركاتها الزميلة �إلى حد ح�صة املجموعة يف ال�شركات الزميلة.
(ج) املحا�سبة عن اال�ستثمارات بطريقة التكلفة
�إن اال�ستثمارات يف ال�شركات الأخرى التي متتلك املجموعة فيها �أقل من  ٪20من ر�أ�س املال والتي ح�ص�صها غري رائجة ب�سهولة وال ميكن حتديد قيمتها العادلة،
يتم �إثباتها ب�سعر التكلفة .يتم ت�سجيل �أي خم�ص�ص النخفا�ض دائم يف القيمة� ،إن وجد ،يف الفرتة التي يتم فيها حتديد هذا االنخفا�ض .يتم ت�سجيل الأرباح� ،إن
وجدت ،ك�إيرادات عندما يثبت احلق يف ا�ستالمها.
الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر املمتلكـات والآالت واملعدات بالتكلفة مطروحا منها جممع اال�ستهالك املرتاكم .ويجري احت�ساب اال�ستهالكات على �أ�سا�س العمر االنتاجي املتوقع وذلك
با�ستعمال طريقة الق�سـط الثابت� .إن معدالت اال�ستهالك املتوقعة للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات هي على النحو الآتي:
مباين وكبائن متحركة

٪17 - ٪3

�آالت ومعدات

٪20 - ٪5

�أثاث وجتهيزات مكتبية

٪33 - ٪5

�سيارات

٪20

�إن م�صاريف الإ�صالحات وال�صيانة العادية والتي التي ال تزيد جوهري ًا من العمر الإنتاجي للأ�صل املقدر ،يتم حتميلها على قائمة الدخل املوحدة وذلك عند
تكبدها .يتم ر�سملة التجديدات والتح�سينات الهامة� ،إن وجدت ،ويتم �إلغاء االعرتاف بالقيمة الدفرتية للأ�صول امل�ستبدلة .يتم حتديد الأرباح واخل�سائر الناجتة
عن اال�ستبعادات من خالل مقارنة املتح�صالت مع القيمة الدفرتية للأ�صل ويتم �إدراجها حاليا يف قائمة الدخل املوحدة.
متثل الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ التكاليف املتكبدة وامل�شاريع الر�أ�سمالية التي يتعني حتويلها �إلى بند املمتلكات والآالت واملعدات عند اكتمال امل�شروع.

203

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014

(بالريال السعودي)
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة

يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة عن االنخفا�ض يف القيمة لالنخفا�ض كلما كانت هناك �أحداث �أو تغريات يف الظروف ت�شري ب�أن القيمة الدفرتية قد ال تكون
قابلة لال�سرتداد .يتم ت�سجيل خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة للمبلغ الذي من خالله تتجاوز القيمة الدفرتية للأ�صل قيمته القابلة لال�سرتداد والتي تعترب �أعلى من
القيمة العادلة للأ�صل ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو القيمة قيد اال�ستخدام.
لغر�ض تقييم االنخفا�ض يف القيمة ،يتم جتميع املوجودات يف �أدنى م�ستوياتها بحيث تكون هناك تدفقات نقدية ميكن حتديدها ب�شكل منف�صل (وحدات توليد
النقد)� .إن املوجودات غري املتداولة بخالف املوجودات غري امللمو�سة التي عانت انخفا�ض يف قيمتها يتم مراجعتها فيما يتعلق بعك�س االنخفا�ض يف القيمة يف
تاريخ كل قائمة مركز مايل� .إذا مت يف الفرتة الالحقة عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة ،ف�إن القيمة الدفرتية للأ�صل (وحدة توليد النقد) تزداد لتعك�س قيمته
امل�سرتدة املعاد تقديرها مبا ال يتجاوز القيمة الدفرتية قبل تخفي�ضها يف ال�سنوات ال�سابقة� .إن عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض يتم اثباته فور ًا يف قائمة الدخل
املوحدة ،وال ميكن عك�س خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة فيما يتعلق باملوجودات غري امللمو�سة.
عقود اإليجار

�إن عقود الإيجار التي من خاللها يحتفظ امل�ؤجر بجزء كبري من خماطر وعوائد امللكية يتم ت�صنيفها كعقود �إيجار ت�شغيلي .كما يتم حتميل دفعات الإيجار التي
تتم مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلي (بعد خ�صم �أي حوافز م�ستلمة من امل�ؤجر) على قائمة الدخل املوحدة على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
عندما تقوم املجموعة با�ستئجار املمتلكـات والآالت واملعدات و مت انتقال كافة منافع و خماطر امللكية ف�إنه يتم ت�صنيفها كعقود �إيجار متويلي (�أو �إيجار ر�أ�س
مايل) .يتم ر�سملة عقود الإيجار التمويلي عند بدء عقد الإيجار بالقيمة العادلة للعقار امل�ؤجر والقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار �أيهما �أقل.
الذمم الدائنة والمستحقات

�إن الذمم الدائنة وامل�ستحقات هي التزامات لدفع ثمن الب�ضاعة واخلدمات امل�ستلمة �سواء �أ�صدرت بها فواتري للمجموعة �أم ال.
القروض

يتم �إثبات القرو�ض باملبالغ امل�ستلمة بعد خ�صم تكاليف املعاملة املتكبدة.
�إن تكاليف االقرتا�ض التي تعود مبا�شر ًة �إلى اال�ستحواذ والبناء �أو تطوير املوجودات امل�ؤهلة والتي تعترب موجودات ت�أخذ بال�ضرورة فرتة زمنية طويلة لكي ت�صبح
جاهزة بغر�ض اال�ستخدام �أو البيع ،يتم �إ�ضافتها �إلى تكاليف تلك املوجودات .يتم حالي ًا حتميل تكاليف االقرتا�ض الأخرى على قائمة الدخل املوحدة.
تعويضات نهاية الخدمة

يتم اال�ستدراك لتعوي�ضات نهاية اخلدمة وفق ًا ملتطلبات نظام العمل والعمال ال�سعودي ويتم حتميلها حاليا على قائمة الدخل املوحدة.
المخصصات

يتم اثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات قانونية او متوقعة على املجموعة ناجتة عن احداث �سابقة وان من املحتمل ان يتطلب االمر تدفق موارد ل�سداد هذه
االلتزامات وقد مت قيا�س املبالغ ب�شكل موثوق.
تحقق االيرادات

تتحقق املبيعات املحلية عند ت�سليم الب�ضاعة للعمالء و تتحقق مبيعات الت�صدير عند حتويل املخاطر و املنافع الى العمالء  .يتم املحا�سبة عن الإيرادات الأخرى
عند اكت�سابها .يتم �إثبات �إيرادات الأرباح الناجتة عن اال�ستثمارات عندما يثبت احلق يف ا�ستالم مبالغها.
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(بالريال السعودي)
مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واالدارية

تت�ضمن م�صاريف البيع والتوزيع وامل�صاريف العمومية والإدارية امل�صاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر بتكلفة املبيعات وفقا ملعايري
املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية .ويتم توزيع امل�صاريف� ،إذا دعت احلاجة لذلك ،على �أ�سا�س ثابت.
الزكاة

تخ�ضع ال�شركة لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية .يتم حتميل خم�ص�ص الزكاة على قائمة الدخل املوحدة ،ويتم احت�ساب خم�ص�ص
الزكاة وفقا للوعاء الزكوي �أو �صايف الربح املعدل �أيهما �أعلى .ويجري ت�سجيل الزكاة الإ�ضافية امل�ستحقة� ،إن وجدت ،عند الربط النهائي وعندما يتم حتديد
املبالغ املتعلقة بها ب�صورة نهائية.
توزيع األرباح

يتم ت�سجيل توزيعات الأرباح املتعلقة بال�شركات التابعة ذات امل�س�ؤولية املحدودة يف قوائمها املالية يف الفرتة التي يتم فيها اعتماد هذه الأرباح من قبل امل�ساهمني
املعنيني.
ترجمة العمالت االجنبية

تظهر هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي وهي تعترب العملة الوظيفية للمجموعة با�ستثناء �إحدى ال�شركات التابعة والتي عملتها الوظيفية هي اجلنية
اال�سرتليني.
يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند �إجراء املعاملة� .إن الأرباح واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات �أو حتويل
العمالت الأجنبية �أو التحويل وفق ًا لأ�سعار ال�صرف يف نهاية ال�سنة للموجودات واملطلوبات املالية التي تظهر بالعمالت الأجنبية يتم �إدراجها �ضمن قائمة الدخل
املوحدة.
عند التوحيد ،حتول املوجودات واملطلوبات لإحدى ال�شركات التابعة للمجموعة �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.
حتول االيرادات وامل�صاريف مبتو�سط �أ�سعار التحويل للفرتة .ت�صنف الفروقات الناجتة عن التحويل ،ان كانت مادية ،كحقوق ملكية وت�سجل كاحتياطي ترجمة
عمالت اجنبية باملجموعة .يتم قيد هذه الفروقات يف قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي يتم فيها ا�ستبعاد الوحدة الأجنبية.
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(بالريال السعودي)
 -3إدارة المخاطر المالية

تت�ضمن املوجودات املالية كما يف تاريخ التقرير النقد وما يف حكمه والذمم املدينة التجارية واملطلوب من جهات ذات عالقة والذمم الدائنة و�أوراق الدفع
وت�سهيالت القرو�ض واملطلوبات املتداولة الأخرى .يتم الإف�صاح عن الطرق املعتمدة لإثبات املوجودات املالية يف قوائم ال�سيا�سة الفردية املرتبطة بكل بند .وفيما
يلي تلخي�ص لأهم �أنواع املخاطر:
(أ) عوامل المخاطر المالية

( )1خماطر ال�سوق
خماطر ال�صرف الأجنبي – وهي خماطر تقلب قيمة الأداة املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية.
تعمل املجموعة حملي ًا ولديها تعر�ض حمدود ملخاطر حتويل العمالت الأجنبية حيث �أن جميع املعامالت اجلوهرية تتم على �أ�سا�س الريال ال�سعودي .وتراقب الإدارة
بن�شاط خماطر تقلبات �أ�سعار التحويل بالعمالت الأجنبية ،وتعتقد �أن خماطر العمالت لي�ست خماطر جوهرية.
خماطر الأ�سعار – وهي خماطر تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�سوق.
ال تتعر�ض املجموعة ملخاطر الأ�سعار يف نهاية الفرتة ،حيث �أنه ال يوجد لديها �أدوات مالية تعتمد قيمها العادلة على �سعر ال�سوق غري اال�ستثمار يف الأوراق املالية
التي تظهر بالقيمة العادلة.
خماطر �أ�سعار الفائدة – هي خماطر تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية جراء التغريات يف �أ�سعار الفائدة ال�سائدة يف ال�سوق على
املركز املايل والتدفقات النقدية للمجموعة.
تنتج خماطر ا�سعار الفائدة ب�شكل ا�سا�سي من القرو�ض والنقدي وما يف حكمه.
( )2خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد ال ت�ستطيع امل�ؤ�س�سات املالية والعمالء الإيفاء بدفع التزاماتهم التعاقدية جتاه املجموعة.
تن�ش�أ خماطر االئتمان للمجموعة عن النقد وما يف حكمه الذي يتم �إيداعه يف البنوك مبعدالت ذات ت�صنيف ائتماين عايل وعن الذمم املدينة .لي�س هناك تركيز
للذمم املدينة وتظهر بعد خ�صم املخ�ص�صات.
( )3خماطر ال�سيولة
�إن خماطر ال�سيولة هي خماطر �أن من�ش�أة ما �سوف تواجه �صعوبة يف توفري �أموال للوفاء بالتزاماتها املتعلقة بالأدوات املالية.
ت�شمل �إدارة خماطر ال�سيولة لدى املجموعة احلفاظ على �أر�صدة كافية من النقد وما يف حكمه و�ضمان توفري التمويل من خالل الت�سهيالت االئتمانية .تقوم الإدارة
مبراقبة توقعات املجموعة فيما يخ�ص متطلبات ال�سيولة على �أ�سا�س التدفقات النقدية املتوقعة املتداولة وغري املتداولة .يتم احل�صول على التمويل الإ�ضايف� ،إذا
لزم االمر ،من املالك.
(ب) إدارة مخاطر رأس المال

تقوم املجموعة ب�إدارة ر�أ�سمالها للحفاظ على هيكل ر�أ�س مال منا�سب وتعظيم العائدات.
ميكن تعديل هيكل ر�أ�س املال عن طريق زيادة �أو خف�ض مبلغ التوزيعات النقدية للقرو�ض واحل�ساب االئتماين للمالك.
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(ج) القيمة العادلة

�إن القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن مبوجبه ا�ستبدال �أ�صل �أو ت�سديد مطلوب بني �أطراف مطلعة راغبة يف �إجراء معاملة تتم ب�شروط جتارية .ولأنه يتم �إعداد
القوائم املالية املوحدة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية ،قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد الإدارة �أن القيمة العادلة للموجودات
واملطلوبات املالية ال تختلف جوهري ًا عن �أقيامها الدفرتية.
 -4ذمم مدينة ،بالصافي
� 30سبتمرب 2014
(مدققة)

� 30سبتمرب 2013
(غري مدققة)

مدينون جتاريون

221.369.239

224.540.623

ينزل :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها ،بال�صايف

()5.151.362

()4.827.601

216.217.877

219.713.022

 -5مخزون ،بالصافي
� 30سبتمرب 2014
(مدققة)

� 30سبتمرب 2013
(غري مدققة)

قطع غيار ولوازم غري متاحة للبيع

54.822.355

66.428.935

مواد خام

54.841.473

87.112.598

ب�ضاعة تامة

13.960.040

7.137.447

ينزل :خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة

()6.830.504

()3.057.576

116.793.364

157.621.404

خالل الفرتة ،قامت ال�شركة ب�شطب خمزون مببلغ  830.146ريال �سعودي (� 30سبتمرب  :2013ال �شئ ريال �سعودي).
 -6مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى
� 30سبتمرب 2014
(مدققة)

� 30سبتمرب 2013
(غري مدققة)

الهيئة العامة للمياه (�إي�ضاح )18

30.490.630

30.490.630

دفعات مقدمة ملوردين

31.141.072

34.441.052

�سلف موظفني

5.546.550

4.399.251

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

10.353.876

10.039.044

حمتجزات

1.038.358

908.772

ت�أمينات

47.782

669.725

�أخرى

6.336.102

9.725.495

84.954.370

90.673.969
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-7االستثمار في إحدى الشركات

خالل �شهر مايو  ،2013قامت املجموعة ببيع ا�ستثمارها يف �شركة مول فايرب املحدودة (�أ�س�ست يف اململكة املتحدة) ب�صايف القيمة الدفرتية كما يف تاريخ البيع
للم�ساهمني احلاليني.
�إن ح�صة ال�شركة يف �صايف املطلوب كما يف  31مايو  2013يف �شركة تابعة م�ستبعدة خالل �سنة  2013تت�ضمن ما يلي:
ذمم مدينة

4.004.338

نقد وما يف حكمه

1.280.940

ذمم دائنة

()6.235.334

�صايف املطلوبات

()950.056

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

465.527

ح�صة ال�شركة يف �صايف املطلوبات

()484.529

-8ممتلكات واالت ومعدات
� 30سبتمرب ( 2014مدققة)

�إ�ضافات

 1يناير

حتويالت

ا�ستبعادات

�30سبتمرب

التكلفــة:
�أرا�ضي

66.770.400

-

-

-

66.770.400

مباين وكبائن متحركة

153.690.424

1.398.616

-

879.169

155.968.209

�آالت ومعدات

1.029.894.547

51.417.959

()1.176.221

326.541

1.080.462.826

�أثاث وتركيبات

19.057.045

2.571.388

()510

-

21.627.923

�سيارات

32.882.231

3.413.376

()487.600

-

35.808.007

م�شاريع ر�أ�سمالية قيد التنفيذ

37.168.532

75.317.015

-

()1.205.710

111.118.547

املجموع

1.339.463.179

134.118.354

()1.664.331

-

1.471.917.202

اال�ستهالكات املرتاكمة
مباين وكبائن متحركة

25.138.331

3.846.622

-

-

28.984.953

�آالت ومعدات

328.758.149

56.545.064

()437.397

-

384.865.816

�أثاث وتركيبات

14.450.774

1.379.016

-

-

15.829.790

�سيارات

25.502.488

2.838.633

()487.597

-

27.853.524

املجموع

393.849.742

64.609.789

()924.994

-

457.534.083

�صايف القيمة الدفرتية

945.613.437
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(بالريال السعودي)
� 30سبتمرب ( 2013غرب مدققة)

 1يناير

�إ�ضافات

حتويالت

ا�ستبعادات

�30سبتمرب

التكلفــة:
�أرا�ضي

59.319.884

7.440.516

-

-

66.760.400

مباين وكبائن متحركة

152.695.687

1.865.813

-

-

154.561.500

�آالت ومعدات

976.293.519

40.827.681

()1.026.553

70.429

1.016.165.076

�أثاث وتركيبات

17.262.037

3.292.914

-

-

20.554.951

�سيارات

32.592.487

443.661

()769.690

-

32.266.458

م�شاريع ر�أ�سمالية قيد التنفيذ

288.752

15.789.909

-

()70.429

16.008.232

املجموع

1.238.452.366

69.660.494

(1.796.243

-

1.306.316.617

اال�ستهالكات املرتاكمة
مباين وكبائن متحركة

20.410.414

4.368.914

-

-

24.779.328

�آالت ومعدات

263.121.507

47.822.192

()1.026.553

-

309.917.146

�أثاث وتركيبات

12.749.228

2.069.650

-

-

14.818.878

�سيارات

21.839.224

3.252.207

()404.080

-

24.687.351

املجموع

318.120.373

57.512.963

()1.430.633

-

374.202.703

�صايف القيمة الدفرتية

920.331.993

932.113.914

كما يف � 30سبتمرب  ،2014ت�شتمل الأرا�ضي على قطعة �أر�ض بتكلفة  24.4مليون ريال �سعودي ( � 30سبتمرب  24.4 :2013مليون ريال �سعودي) م�سجلة با�سم
�شريك يف املجموعة والذي تنازل عن ملكيتها ل�صالح املجموعة� .إن الأر�ض حاليا ت�ستخدم كم�ستودعات تخزين للمجموعة� .إن الإجراءات القانونية ال�ستكمال
عملية نقل امللكية ال تزال حالي ًا قيد الإجراء.
خالل عام  ،2013ا�ستحوذت املجموعة على قطعة �أر�ض مببلغ  7.5ملوين ريال �سعودي .مت احل�صول على الأر�ض لغر�ض نقل وتطوير مرافق جمع النفايات الورقية
احلالية للمجموعة .ان �صك امللكية املتعلق بذلك ب�صدد حتويله الى املجموعة.
�إن كافة الأرا�ضي واملباين والكبائن املتحركة والآالت واملعدات والأثاث والتجهيزات املكتبية املو�ضحة �أعاله مرهونة مبوجب �سند رهن من الدرجة الأولى ل�صالح
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،ومرهونة من الدرجة الثانية ل�صالح البنك العربي الوطني (اي�ضاح رقم .)9
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(بالريال السعودي)
 -9قروض وتسهيالت بنكية

تت�ألف القرو�ض والت�سهيالت البنكية مما يلي:
� 30سبتمرب 2014
(مدققة)
قرو�ض بنكية ق�صرية الأجل – انظر (�أ) �أدناه

267.051.220

� 30سبتمرب 2013
(غري مدققة)
223.705.517

قرو�ض طويلة الأجل
قرو�ض جتارية – انظر (�أ) �أدناه

346.454.010

447.083.349

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي – انظر (ب) �أدناه

175.550.000

188.800.000

522.004.010

635.883.349

()150.204.010

()159.749.997

371.800.000

476.133.352

ينزل :اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

�أ – لدى املجموعة ت�سهيالت بنكية من عدة بنوك جتارية على �شكل خدمات متويل ،تي�سري وتورق ق�صريوطويل الأجل وذلك لغر�ض متويل ا�سترياد مواد ومعدات.
ا�ستغلت املجموعة من هذه الت�سهيالت مبلغ  614مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب � 30( 2014سبتمرب  671 :2013مليون ريال �سعودي)� .إن هذه
الت�سهيالت البنكية م�ضمونة ب�ضمان �سندات لأمر من ال�شركة وب�ضمان امل�ساهمني ورهن من الدرجة الثانية على ممتلكات واالت ومعدات ال�شركة (اي�ضاح
رقم  .)8حتمل هذه الت�سهيالت مبعدالت فائدة �سايبور زائد ًا ن�سبة حمددة ت�ستحق على فرتات متفاوتة من � 6أ�شهر و حتى � 6سنوات لكل معاملة على حده.
ب– قامت ال�شركة يف عام  2012ب�إبرام اتفاقية قر�ض مع �صندوق التنمية مببلغ  255مليون ريال �سعودي بغر�ض التمويل اجلزئي لبناء من�ش�آت انتاجية .ا�ستخدم
منها مبلغ  152.8مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب � 30( 2014سبتمرب  189 :2013مليون ريال �سعودي) .يبد�أ �سداد ر�صيد القر�ض القائم كما يف 30
�سبتمرب  2014على �أق�ساط ن�صف �سنوية غري مت�ساوية القيمة ومتتد حتى مايو .2017
قامت ال�شركة ب�إبرام اتفاقية قر�ض �إ�ضايف مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  124.7مليون ريال �سعودي والتي ا�ستخدم منها  22.7مليون ريال
�سعودي كما يف � 30سبتمرب � 30( 2014سبتمرب  :2013ال �شيء ريال �سعودي) .يتم �سداد هذا القر�ض على �أق�ساط ن�صف �سنوية غري مت�ساوية القيمة بنهاية
مار�س .2022
مبوجب �شروط اتفاقية القرو�ض املربمة مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،ف�إن املمتلكات والآالت واملعدات اخلا�صة بال�شركة مرهونة ك�ضمان ل�صالح
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (انظر �إي�ضاح � .)8إن قرو�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي م�ضمونة �أي�ض ًا من قبل امل�ساهمني.
ج  -تت�ضمن القرو�ض والت�سهيالت البنكية �أعاله تعهدات تقدم قيود متعلقة بن�سبة التداول وتوزيعات الأرباح ومعدل الرافعة� .إن ن�سبة �سيولة ال�شركة �أقل بقليل
من الن�سبة املطلوبة  ،كما �أن �إدارة ال�شركة على ثقة تامة ب�أنها �سوف حت�سن من هذة الن�سبة قبل نهاية ال�سنة دون ان ت�سبب �أي ت�أثري على ت�سهيالتها البنكية.

210

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014

(بالريال السعودي)
االستحقاق

�إن القرو�ض طويلة الأجل املتفرعة يف فرتة � 12شهرا من تواريخ اعداد التقارير ت�ستحق كما يلي:
� 30سبتمرب 2014
(مدققة)

الفرتة

� 30سبتمرب 2013
(غري مدققة)

� 30سبتمرب 2014

-

159.749.997

� 30سبتمرب 2015

150.204.010

157.083.332

� 30سبتمرب 2016

151.000.000

149.000.000

� 30سبتمرب 2017

156.000.000

133.750.000

� 30سبتمرب 2018

62.250.000

36.300.020

� 30سبتمرب 2019

2.550.000

-

522.004.010

635.883.349

 -10مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى
� 30سبتمرب 2014
(مدققة)

� 30سبتمرب 2013
(غري مدققة)

م�صاريف مالية

4.823.105

5.106.867

م�ستحقات متعلقة باملوظفني

12.051.612

8.744.814

املعهد العايل للتقنيات الورقية وال�صناعية

242.294

1.343.926

دفعات مقدمة من العمالء

834.342

666.138

م�صاريف نقل

6.760.625

7.302.983

الزكاة و�ضريبة الدخل (�إي�ضاح )16

4.272.561

1.681.125

منافع

2.499.317

335.006

�أخرى

2.570.123

6.858.573

34.053.979

32.039.432

 -11تعويضات نهاية الخدمة
� 30سبتمرب 2014
(مدققة)

� 30سبتمرب 2013
(غري مدققة)

 1يناير

16.197.659

10.726.723

املخ�ص�ص لل�سنة

4.435.114

5.598.578

امل�سدد خالل ال�سنة

()601.557

()2.081.778

� 30سبتمرب

20.031.216

14.243.523
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 -12رأس المال

يت�ألف ر�أ�س مال ال�شركة من � 40.000.000سهم قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي ومملوكة من قبل امل�ساهمني كما يلي:
امل�ساهم

ن�سبة امللكية

املبلغ ريال �سعودي

�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

٪35.32

141.280.000

�شركة �إبراهيم عبد اهلل �أبو نيان واخوانه

٪35.32

141.280.000

ال�سيد/عبد اهلل عبد الرحمن �إبراهيم املعمر

٪19.46

77.840.000

ال�سيد/عماد عبد القادر املهيدب

٪4.95

19.800.000

ال�سيد/عبد الإله عبد اهلل ابو نيان

٪4.95

19.800.000

٪100

400.000.000

خالل الفرتة ،قرر امل�ساهمون يف  8ذو القعدة � 3( 1435سبتمرب  )2014زيادة ر�أ�س املال مببلغ  100مليون ريال �سعودي ليكون  500مليون بنف�س ن�سب امل�ساهمة
لل�شركاء من خالل الأرباح امل�ستبقاة .مت االنتهاء من الإجراءات القانونية لهذا التحويل يف  20ذو القعدة � 15( 1435سبتمرب  .)2014بعد هذا التغيري ،يبلغ ر�أ�س
مال ال�شركة  500.000.000ريال �سعودي موزع على � 50.000.000سهم قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي ومملوكة من قبل امل�ساهمني كما يلي:
امل�ساهم
�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده
�شركة �إبراهيم عبد اهلل �أبو نيان واخوانه
ال�سيد/عبد اهلل عبد الرحمن �إبراهيم املعمر
ال�سيد/عماد عبد القادر املهيدب
ال�سيد/عبد الإله عبد اهلل ابو نيان

ن�سبة امللكية
٪35.32
٪35.32
٪19.46
٪4.95
٪4.95
٪100

املبلغ
بالريال ال�سعودي
176.600.000
176.600.000
97.300.000
24.750.000
24.750.000
500.000.000

 -13االحتياطي النظامي

مت�شي ًا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بتخ�صي�ص  ٪10من �صايف الربح حتـى يبلغ هذا االحتياطي
ما ن�سبته  ٪50من ر�أ�س املال� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أن�صبة �أرباح.
م�صاريف بيع وتوزيع

رواتب وملحقاتها
نقل و�شحن
عموالت بيعية
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
�إ�صالح و�صيانة
ا�ستهالك
�أخرى
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فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
( 2013غري مدققة)
( 2014مدققة)
2.506.835
2.921.794
21.689.463
22.709.607
2.697.052
2.018.744
2.250.000
2.250.000
807.520
870.555
344.605
242.369
659.484
663.322
30.954.959
31.676.391

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014

(بالريال السعودي)
 -15مصاريف عمومية وادارية

رواتب وملحقاتها
ا�ستهالك
اتعاب مهنية
ا�صالح و�صيانة
ات�صاالت
م�صاريف �سفر
�أيجار
م�صاريف ت�أمني
اتعاب ا�ست�شارية
تدريب
قرطا�سية
ر�سوم حكومية
م�صاريف بنكية
�أخرى

فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
( 2013غري مدققة)
( 2014مدققة)
21.064.648
26.679.147
2.536.854
2.440.736
491.174
603.037
551.629
1.452.005
512.119
450.444
614.161
604.385
167.453
13.500
577.052
868.472
63.210
442.979
24.761
23.328
338.473
83.429
677.223
1.142.951
417.105
1.169.685
2.232.313
1.341.914
30.268.175
37.316.012

 -16الزكاة

مت احت�ساب الزكاة املحملة للمجموعة بناء على القوائم املالية املنف�صلة لل�شركة و�شركاتها التابعة.
�أ) �إن العنا�صر الرئي�سية لوعاء الزكاة للمجموعة هي كما يلي:

موجودات غري متداولة
مطلوبات غري متداولة
حقوق امل�ساهمني ،ر�صيد �أول املدة
�صايف الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

� 30سبتمرب 2014
(مدققة)
1.014.383.119
391.831.216
532.547.871
92.108.951

� 30سبتمرب 2013
(غري مدققة)
932.113.914
490.376.875
469.469.109
70.452.675

ب) �إن حركة خم�ص�ص الزكاة هي كما يلي:

 1يناير
املخ�ص�ص للفرتة *
(عك�س)/نق�ص املخ�ص�ص للفرتة ال�سابقة
امل�سدد خالل ال�سنة

� 30سبتمرب 2014
(مدققة)
2.373.941
4.272.561
(595.122
()1.778.819
4.272.561

� 30سبتمرب 2013
(غري مدققة)
188.968
2.305.463
3.172.483
()3.985.789
1.681.125

* كما بتاريخ � 30سبتمرب� ،2014إن خم�ص�ص الزكاة املحمل على قائمة الدخل املوحدة مت مقا�صته مع عك�س حممل الزكاة مببلغ ال�شي (� 30سبتمرب :2013
 36.002ريال �سعودي) املتعلق ب�شركة تابعة مت ا�ستبعادها خالل �سنة .2013
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014

(بالريال السعودي)
ج) ربوطات قائمة
ا�ستلمت ال�شركة ربوطات زكوية ا�ضافية بلغت  12‚8مليون ريال �سعودي تتعلق بالأعوام من  2006حتى  .2008قامت ال�شركة باالعرتا�ض على هذه الربوطات،
وخالل العام  ،2012قامت م�صلحة الزكاة والدخل بخف�ض مبلغ املطالبة �إلى  3.7مليون ريال �سعودي .قامت ال�شركة خالل عام  2013ب�سداد املبلغ املخف�ض.
�إن الربوطات الزكوية للأعوام من  2009وحتى  2013ال تزال قيد املراجعة من قبل م�صلحة الزكاة والدخل.
 -17المعامالت مع جهات ذات عالقة

قامت ال�شركة خالل الفرتة ب�إجراء معامالت مع اجلهات ذات العالقة التالية:
العالقة

اال�سم
�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

�شريك

�شركة �إبراهيم عبد اهلل �أبو نيان واخوانه

�شريك

عبد اهلل بن معمر

�شريك

�شركة بيئتنا

�شركة �شقيقة

�شركة تطوير وت�شغيل املدن ال�صناعية املحدودة

�شريك م�شرتك

�أ) �إن املعامالت اجلوهرية مع اجلهات ذات العالقة خالل الفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب هي كما يلي:
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
2014
(مدققة)

2013
(غري مدققة)

م�شرتيات

3.409.108

3.019.522

�شراء ممتلكات واالت ومعدات

1.722.268

97.826

مبيعات

-

523.100

م�صاريف

600.683

1.584.099

ب) يتكون املطلوب من جهة ذات عالقة مما يلي:
� 30سبتمرب 2014
(مدققة)

� 30سبتمرب 2013
(غري مدققة)

�شركة بيئتنا *

-

52.970.147

عبد اهلل بن معمر

-

618.212

-

53.588.359

* كما يف � 30سبتمرب �،2014إن املبلغ املطلوب من �شركة بيئتنا يت�ضمن مبلغ ال�شيء ( � 30سبتمرب  52.970.147 :2013ريال �سعودي) والذي ميثل �صايف الر�صيد
املدين مقابل بيع ا�ستثمارات يف �سو�سيتي ماروكيني دي دي�سيربي�ش ايت دي ري�سيكلنج ،املغرب ،وم�شروع م�شرتك بني �شركة ال�شرق الأو�سط ملنتجات البيئة و�شركة
تدوير وجتميع املخلفات املحدودة (وهي �شركة تابعة وافقت على حتويل العو�ض املتعلق بال�شركة لغر�ض التح�صيل) خالل عام .2011

214

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014

(بالريال السعودي)
يتكون املطلوب الى جهات ذات عالقة مما يلي:
� 30سبتمرب 2014
(مدققة)

� 30سبتمرب 2013
(غري مدققة)

�شركة تطوير وت�شغيل املدن ال�صناعية املحدودة *

1.262.497

791.540

�شركة �إبراهيم عبد اهلل �أبو نيان واخوانه

-

114.551

�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

-

114.551

�شركة بيئتنا

87.374

-

1.349.871

1.020.642

* كما بتاريخ � 30سبتمرب  ،2014ان ر�صيد املطلوب الى جهة ذات عالقة البالغ  1.262.497ريال �سعودي (� 30سبتمرب  791.540 :2013ريال �سعودي) ميثل
امل�ستحق ل�شركة تطوير وت�شغيل املدن ال�صناعية املحدودة مقابل م�شرتيات املياه املتوا�صلة من قبل احدى �شركات املجموعة خالل �سري االعمال املعتادة.
 -18المطالبات

خالل عام  ،2008قامت املديرية العامة للمياه بنزع ملكية قطعة �أر�ض واملباين املقامة عليها واململوكة من قبل ال�شركة لالنتفاع العام وقامت ب�شكل غري عادل
بتعوي�ض ال�شركة مببلغ  28‚9مليون ريال �سعودي .قامت ال�شركة بنقا�ش التعوي�ض وطالبت بتعوي�ض ي�ساوي القيمة ال�سوقية للأر�ض .الحق ًا ح�صلت ال�شركة على
قرار ب�إلزام املديرية بدفع  80‚2مليون ريال �سعودي والذي مل توافق عليه املديرية.
قامت ال�شركة برفع ق�ضية للدائرة اال�ستئنافية والتي ما تزال قيد الإجراء .وتعتقد �إدارة ال�شركة ،بناء على الر�أي القانوين ،ب�أن النتيجة النهائية �ستكون ل�صاحلها
و�سيتم �إثبات �أي ربح �أو خ�سارة عند حتديد النتيجة النهائية.
 -19عقود اإليجار التشغيلي

�أبرمت املجموعة عدة عقود �إيجار ت�شغيلي والتي عاد ًة تكون مدتها �سنة واحدة وتتعلق ب�صورة رئي�سية ببع�ض العقارات .بلغت امل�صاريف الإيجارية املتعلقة بهذه
االتفاقيات للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب  2014وبلغت  5.492.491ريال �سعودي (� 30سبتمرب  5.768.757 :2013ريال �سعودي).
 -20االلتزامات واالرتباطات المحتملة

كما يف � 30سبتمرب  ،2014كانت املجموعة ملزمة بخطابات اعتمادات م�ستندية م�ستحقة مببلغ  122.125.316ريال �سعودي (� 30سبتمرب 13.521.256 :2013
ريال �سعودي) وكذلك خطابات �ضمان مبلغ  3.398.200ريال �سعودي (� 30سبتمرب  3.734.900 :2013ريال �سعودي) والتي �صدرت خالل �سري االعمال
املعتادة.
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2014

(بالريال السعودي)
 -21معامالت غير نقدية
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
2013
2014
(غري مدققة)
(مدققة)
509.251
830.146
465.527
32.612
4.004.338
1.280.940
6.235.334
100.000.000

ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف �صايف خ�سارة الفرتة احلالية
�شطب خمزون خالل الفرتة
�إ�ستبعاد ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف �صايف املوجودات خالل الفرتة
ت�سوية �صايف موجودات �شركة تابعة لفرتة معدلة مقابل امل�صاريف املدفوعة مقدما وذمم املدينة االخرى
ذمم مدينة ل�شركة تابعة مباعة خالل الفرتة
النقد و ما يف حكمه ل�شركة تابعة مباعة خالل الفرتة
ذمم دائنة ل�شركة تابعة مباعة خالل الفرتة
املحول من الأرباح امل�ستبقاة �إلى ر�أ�س املال
 -22التقارير القطاعية

�إن الن�شاط الرئي�سي للمجموعة يتكون من ال�صناعة والتجارة .ان املوجودات واملطلوبات وااليرادات والربح ال�صايف لل�شركة و�شركاتها التابعة م�صنفة �ضمن
تفا�صيل القطاعات كما يف نهاية ال�سنة ح�سب التايل (ب�آالف الرياالت ال�سعودي):
� 30سبتمرب ( 2014مدققة)

قطاع ال�صناعة
1.418.760
838.781
580.239
143.169

قطاع التجارة
122.296
54.513
228.024
36.293

اال�ستبعادات
()74.467
()6.684
()186.178
-

املجم ــوع
1.466.589
886.610
622.085
179.462

� 30سبتمرب ( 2013غري مدققة)

قطاع ال�صناعة
1.445.059
910.073
522.705
122.181

قطاع التجارة
112.774
70.014
230.867
30.916

اال�ستبعادات
()85.215
()42.454
()181.758
-

املجم ــوع
1.472.618
937.633
571.814
153.097

املوجودات
املطلوبات
املبيعات
اجمايل الربح

املوجودات
املطلوبات
املبيعات
اجمايل الدخل
 -23القيمة العادلة

با�ستثناء اال�ستثمارات ،ف�إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة تقارب �أقيامها الدفرتية.
 -24إعادة إصدار القوائم المالية

قامت املجموعة ب�إعادة �إ�صدار هذه القوائم املالية املوحدة لعر�ض املعلومات املالية املتعلقة بتوزيع �صايف ربح ال�شركة على ال�شركة الأم وحقوق امللكية غري
امل�سيطرة يف قائمة الدخل املوحدة على نف�س الأ�سا�س الظاهر يف القوائم املالية املوحدة ل�سنة .2013
 -25ربحية السهم األساسي

مت احت�ساب ربحية ال�سهم من الربح ال�صايف بق�سمة الربح ال�صايف على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائم خالل الفرتة.
مت احت�ساب ربحية ال�سهم من الأن�شطة امل�ستمرة الرئي�سية بق�سمة الربح ال�صايف با�ستثناء (امل�صاريف) االيرادات االخرى للفرتة على املتو�سط املرجح لعدد
الأ�سهم القائم خالل الفرتة.
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القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2013

(بالريال السعودي)
2013

�إي�ضاح

2012

املوجودات
موجودات متداولة
33.970.374

19.965.414

نقد وما يف حكمه
ذمم مدينة ،بال�صايف

4

200.690.965

181.180.260

خمزون ،بال�صايف

5

134.920.867

129.020.693

م�صاريف مدفوعة مقدما و�أر�صدة مدينة �أخرى

6

86.561.797

93.867.397

مطلوب من جهة ذات عالقة

17

53.413.021

73.871.440

509.557.024

497.905.204

جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة

945.613.437

920.331.993

8

ممتلكات و�آالت ومعدات
جمموع املوجودات غري املتداولة

945.613.437

920.331.993

جمموع املوجودات

1.455.170.461

1.418.237.197

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة
قرو�ض ق�صرية الأجل

9

228.346.327

284.189.836

اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

9

165.166.664

139.539.417

�أوراق قب�ض

1.525.385

3.316.870

ذمم دائنة

27.337.661

38.081.982

مطلوب �إلى جهات ذات عالقة

17

592.542

9.821.194

م�صاريف م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى

10

27.614.670

23.206.663

450.583.249

498.155.962

جمموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة
قرو�ض طويلة الأجل

9

455.841.682

439.841.679

تعوي�ضات نهاية اخلدمة

11

16.197.659

10.726.723

جمموع املطلوبات غري املتداولة

472.039.341

450.568.402

جمموع املطلوبات

922.622.590

948.724.364

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

12

400.000.000

400.000.000

احتياطي نظامي

13

40.713.699

31.905.823

�أرباح م�ستبقاة

91.834.172

37.563.286

جمموع حقوق امللكية اخلا�صة بامل�ساهمني يف ال�شركة

532.547.871

469.469.109

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

-

43.724

جمموع حقوق امل�ساهمني

532.547.871

469.512.833

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.455.170.461

1.418.237.197

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

(بالريال السعودي)
2013

2012

�إي�ضاح
املبيعات

760.016.108

653.577.351

تكلفة املبيعات

()556.255.042

()509.471.187

الربح الإجمايل

203.761.066

144.106.164

م�صاريف بيع وتوزيع

14

()37.225.907

()38.981.392

م�صاريف عمومية و�إدارية

15

()41.902.935

()43.030.270

الدخل من الأعمال

124.632.224

62.094.502

م�صاريف مالية

()32.083.924

()25.930.092

�إيرادات �أخرى

1.159.361

2.139.740

�صايف الدخل قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

93.707.661

38.304.150

()6.134.760

()476.722

87.572.901

37.827.428

16

الزكاة و�ضريبة الدخل
�صايف الدخل
�صايف الدخل العائد �إلى:
امل�ساهمني يف ال�شركة

88.078.762

37.826.907

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

()505.861

521

87.572.901

37.827.428

ربحية ال�سهم الواحد من �صايف الدخل

2.20

0.95

ربحية ال�سهم الواحد من الأعمال امل�ستمرة

3.12

1.55

ربحية ال�سهم الواحد من الأعمال غري الت�شغيلية

()0.92

()0.60

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

(بالريال السعودي)
ر�أ�س املال

احتياطي نظامي

ح�سابات
امل�ساهمني

�أرباح م�ستبقاه

حقوق امللكية
غري امل�سيطرة

املجم ــوع

الر�صيد االفتتاحي

360.000.000

28.123.133

18.519.069

24.589.804

41.771

431.273.777

�صايف الدخل ل�سنة 2012

-

-

37.826.907

-

521

37.827.428

املحول �إلى االحتياطي النظامي

-

3.782.690

()3.782.690

-

-

-

املحول �إلى ر�أ�س املال (�إي�ضاح )12

40.000.000

-

()15.000.000

()25.000.000

-

-

احلركة خالل ال�سنة

-

-

-

8.139.298

1.432

8.140.730

املحول �إلى املطلوب جلهات ذات عالقة

-

-

-

()7.729.102

-

()7.729.102

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012

400.000.000

31.905.823

37.563.286

-

43.724

469.512.833

�صايف الدخل ل�سنة 2013

-

-

88.078.762

-

()505.861

87.572.901

املحول �إلى االحتياطي النظامي

-

8.807.876

()8.807.876

-

-

-

()25.000.000

-

-

()25.000.000

احلركة خالل ال�سنة

-

-

-

-

()3.390

()3.390

ا�ستبعاد �شركة تابعة

-

-

-

-

465.527

465.527

40.713.699

91.834.172

-

-

532.547.871

توزيعات الأرباح املدفوعة

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013

400.000.000

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

(بالريال السعودي)
2012

2013
الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف الدخل قبل الزكاة وحقوق امللكية غري امل�سيطرة

93.707.661

38.304.150

تعديالت:
ا�ستهالكات

77.263.139

69.269.324

م�صاريف مالية ،بال�صايف

32.083.924

25.930.092

�أرباح بيع ممتلكات و�آالت ومعدات

()153.326

()213.052

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

323.761

2.559.168

خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة

2.676.239

3.000.000

تعوي�ضات نهاية اخلدمة

8.473.884

3.772.002

التغيريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ذمم مدينة ،بال�صايف

()23.838.804

18.614.570

خمزون ،بال�صايف

(8.576.413

()15.458.167

م�صاريف مدفوعة مقدما وار�صدة مدينة اخرى

10.764.268

()18.225.599

مطلوب من جهة ذات عالقة

17.032.363

26.394.314

ذمم دائنة

4.508.987

7.926.754

مطلوب جلهات ذات عالقة

9.228.652

1.401.345

م�صاريف م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى

2.619.364

6.216.284

النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

198.638.421

169.491.185

امل�صاريف املالية املدفوعة

()32.480.254

()29.965.886

الزكاة املدفوعة

()3.985.789

()1.021.851

تعوي�ضات نهاية اخلدمة املدفوعة

()3.002.948

()1.563.666

�صايف النقد املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية

159.169.430

136.939.782

الأن�شطة اال�ستثمارية
ا�ستبعاد ا�ستثمار

()484.529

-

�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات

(102.806.143

()73.246.245

املتح�صل من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات

414.886

1.871.050

�صايف النقد امل�ستخدم يف االن�شطة اال�ستثمارية

()102.875.786

()71.375.195

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

(بالريال السعودي)
2012

2013
الأن�شطة التمويلية
قرو�ض ق�صرية الأجل و�أوراق دفع

()57.634.994

144.476.164

املتح�صل من �(/سداد) قرو�ض طويلة الأجل

41.627.250

()230.705.832

ح�سابات امل�ساهمني

-

6.198.508

توزيعات الأرباح املدفوعة

()25.000.000

-

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

-

1.432

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية

()41.007.744

()80.029.728

�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

15.285.900

()14.465.141

النقد وما يف حكمه عند ا�ستبعاد �شركة 1 ،يناير

()1.280.940

-

النقد وما يف حكمه 1 ،يناير

19.965.414

34.430.555

النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

33.970.374

19.965.414

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

(بالريال السعودي)
 - 1التكوين والنشاط

�إن �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق («ال�شركة») و�شركاتها التابعة («املجموعة») تتكون من ال�شركة و�شركتني �سعوديتني تابعتني لها و�شركة تابعة
بريطانية� .إن اال�ستثمار يف ال�شركة الربيطانية مت بيعه خالل ال�سنة.
�إن ال�شركة كانت عبارة عن �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة بتاريخ1421/7/ 3هـ ( املوافق2000 /10/1م) حتت ال�سجل التجاري رقم
 4030131516ال�صادر يف مدينة جدة.
قرر امل�ساهمني حتويل و�ضع ال�شركة القانوين من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة .وافقت وزارة التجارة وال�صناعة على هذا
التحويل بالقرار الوزاري رقم  44بتاريخ 1433/2/14هـ ( املوافق .)2012/1/8
قرر امل�ساهمني بتاريخ  21رجب الثاين 1433ﻫ (املوافق  14مار�س  )2012زيادة ر�أ�سمال ال�شركة مببلغ  40مليون ريال �سعودي لي�صبح  400مليون ريال �سعودي
بنف�س ن�سب امللكية من خالل التحويل من ح�سابات امل�ساهمني والأرباح امل�ستبقاة.
مت �إعداد هذه القوائم املالية لأغرا�ض الإدارة وقد �أ�صدرت ال�شركة القوائم املالية املوحدة النظامية ب�شكل منف�صل للفرتة املمتدة من تاريخ  8يناير � 2012إلى 31
دي�سمرب  2013وفق ًا ملتطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية.
�إن ن�شاط املجموعة الرئي�سي وال�شركات امل�ستثمر بها هو انتاج وبيع ورق كرافت وورق متعرج مبوجب ترخي�ص وزارة ال�صناعة والتجارة رقم �/1500ص بتاريخ
1420/11/28ﻫ.
يقع املقر الرئي�سي لل�شركة يف مدينة جدة.
أساس توحيد القوائم المالية

ت�شتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية لكل من ال�شركة و�شركاتها التابعة والتي متتلك ال�شركة حق ال�سيطرة عليها كما يف  31دي�سمرب .تتحقق ال�سيطرة
عندما يكون لل�شركة القدرة على �إدارة ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�شركة امل�ستثمر فيها وذلك للح�صول على منافع من �أن�شطتها.
يتم �إدراج الإيرادات وامل�صاريف لل�شركات التابعة امل�ستحوذ عليها �أو املباعة خالل العام� ،إن وجدت ،يف قائمة الدخل املوحدة اعتبار ًا من التاريخ الفعلي لال�ستحواذ
وحتى تاريخ البيع ،بح�سب ما هو مالئم .يعود �إجمايل الدخل ال�شامل لل�شركات التابعة ملالك ال�شركة �إلى حقوق امللكية غري امل�سيطرة حتى و�إن نتج عن ذلك عجز
يف نتائج حقوق امللكية لغري امل�سيطرة.
عند �إجراء املعامالت داخل ال�شركة ،يتم ا�ستبعاد الأر�صدة والأرباح غري املحققة على املعامالت بني �شركات املجموعة ،كما يتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة.
ووفق ًا ذلك ،مت تغيري ال�سيا�سات وفق ًا لل�شركات التابعة عند ال�ضرورة وذلك ل�ضمان االلتزام بال�سيا�سات املعتمدة من قبل ال�شركة.
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة لعام  2012لتتفق مع العر�ض للعام احلايل.
متثل حقوق امللكية غري امل�سيطرة احلقوق يف ال�شركات التابعة التي ال حتتفظ بها ال�شركة.
ا�سم ال�شركة التابعة

مكان الت�سجيل

�شركة جتميع وتدوير املخلفات املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

�شركة االجنازات املتخ�ص�صة املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

�شركة مول فايرب املحدودة

اململكة املتحدة

ن�سبة امللكية
 ٪97مبا�شر
 ٪3غري مبا�شر
 ٪97مبا�شر
 ٪3غري مبا�شر
 ٪51مبا�شر

الن�شاط الرئي�سي
جتارة اجلملة والتجزئة للنفايات الورقية والكرتون والبال�ستيك
جتارة اجلملة والتجزئة لالوراق امل�ستعملة والكرتون واملواد البال�ستيكية
جتارة اجلملة للنفايات الورقية

يتم توحيد ال�شركات التابعة بالكامل من تاريخ اال�ستحواذ وهو التاريخ الذي حت�صل فيه ال�شركة على حق ال�سيطرة وي�ستمر توحيدها حتى تتوقف هذه ال�سيطرة.
خالل ال�سنة ،مت بيع �شركة مول فايرب املحدودة وتوحيدها حتى تاريخ البيع.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

(بالريال السعودي)
 - 2ملخص ألهم السياسات المحاسبية

لقد مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقا لل�سيا�سات املحا�سبية الواردة �أدناه .مت تطبيق هذه ال�سيا�سات ب�صورة ثابتة على كلتا ال�سنتني املعرو�ضتني ،ما
مل ين�ص على خالف ذلك.
أساس اإلعداد

مت �إعداد البيانات املالية املوحدة املرفقة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية وبا�ستخدام مبد�أ اال�ستحقاق املحا�سبي وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني واملالئمة لظروف ال�شركة.
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل املجموعة هي كما يلي:
النقد وما في حكمه

يت�ضمن النقد وما يف حكمه النقد والودائع حتت الطلب واال�ستثمارات ذات ال�سيولة العالية التي ميكن ت�سييلها خالل فرتة ثالثة �شهور �أو �أقل من تاريخ اال�ستحواذ.
استخدام التقديرات واألحكام

�إن �إعداد القوائم املالية وفق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية يتطلب ا�ستخدام الأحكام والتقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر
على القيم املدرجة للموجودات واملطلوبات والدخل وامل�صروفات والإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية وكذلك القيم املدرجة
للإيرادات وامل�صاريف خالل فرتة التقرير املايل .يتم تقييم ومراجعة تلك التقديرات والأحكام ب�صفة م�ستمرة على �أ�سا�س اخلربة التاريخية وعوامل �أخرى مبا
يف ذلك توقعات الأحداث امل�ستقبلية التي يعتقد �أن تكون معقولة يف ظل ظروف معينة .تقوم املجموعة ب�إجراء التقديرات واالفرتا�ضات فيما يتعلق بامل�ستقبل .وعلى
الرغم من �أن هذه التقديرات تتم بنا ًء على معرفة الإدارة واطالعها جيد ًا بالأحداث والأفعال الراهنة ،ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف متام ًا عن هذه التقديرات.
الذمم المدينة

يتم �إظهار الذمم املدينة مببلغ الفاتورة الأ�صلي ناق�ص ًا خم�ص�ص الذمم املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها .يتم �إن�شاء خم�ص�ص الذمم املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها
عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي �أن املجموعة لن ت�ستطيع حت�صيل كافة املبالغ امل�ستحقة ح�سب ال�شروط الأ�صلية للذمم املدينة .يتم حتميل مثل هذه املخ�ص�صات
على قائمة الدخل املوحدة و�إثباتها حتت بند امل�صاريف العمومية والإدارية .عندما يثبت �أن �إحدى الذمم املدينة غري قابلة للتح�صيل ،يتم �شطبها مقابل خم�ص�ص
الديون امل�شكوك يف حت�صيلها ،و�أي حت�صيالت الحقة للمبالغ امل�شطوبة �سابق ًا يتم توزيعها على الإيرادات الأخرى يف قائمة الدخل.
المخزون

تظهر الب�ضاعة ب�سعر الكلفة �أو �صايف القيمة امل�سرتدة �أيهما �أقل .ويتم حتديد التكلفة على �أ�سا�س طريقة املتو�سط املرجح ،وتت�ضمن تكلفة الب�ضاعة اجلاهزة تكلفة
املواد اخلام ونفقات العمالة وم�صاريف الإنتاج املبا�شر بالإ�ضافة �إلى تكوين خم�ص�ص بن�سبة حمددة للب�ضاعة املتقادمة والب�ضاعة بطيئة احلركة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

(بالريال السعودي)
االستثمار في الشركات

(�أ) �شركات تابعة
ال�شركات التابعة هي ال�شركات التي يكون للمجموعة قدرة على ال�سيطرة على ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية للح�صول على منافع اقت�صادية التي ترافق �أحد
ال�شركاء الذي ميتلك �أكرث من ن�صف حقوق الت�صويت .يتم الأخذ باالعتبار وجود وت�أثري حقوق الت�صويت املحتملة التي ميكن ممار�ستها �أو حتويلها يف الوقت
احلايل عند تقييم ما �إذا كانت املجموعة ت�سيطر على من�ش�أة �أخرى.
(ب) �شركات زميلة
ال�شركات الزميلة هي ال�شركات التي يكون للمجموعة ت�أثري جوهري عليها ولي�س �سيطرة ،وعادة يكون لل�شريك ما بني  ٪20و  ٪50من حقوق الت�صويت .يتم
احت�ساب اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية ويتم االعرتاف بها مبدئي ًا بالتكلفة.
يتم �إثبات ح�صة املجموعة يف �أرباح �أو خ�سائر ال�شركات الزميلة يف قائمة الدخل املوحدة .عندما تكون ح�صة املجموعة من اخل�سائر يف ال�شركة الزميلة ت�ساوي
�أو تتجاوز ح�صتها يف ذات ،مبا يف ذلك �أية ذمم مدينة �أخرى غري م�ضمونة ،ال تقوم املجموعة باالعرتاف ب�أية خ�سائر �إ�ضافية ،ما مل تكن قد تكبدت التزامات �أو
مدفوعات نيابة عن ال�شركات الزميلة.
يتم ا�ستبعاد الأرباح غري املحققة على املعامالت بني املجموعة و�شركاتها الزميلة �إلى حد ح�صة املجموعة يف ال�شركات الزميلة.
(ج) املحا�سبة عن اال�ستثمارات بطريقة التكلفة
�إن اال�ستثمارات يف ال�شركات الأخرى التي متتلك املجموعة فيها �أقل من  ٪20من ر�أ�س املال والتي ح�ص�صها غري رائجة ب�سهولة وال ميكن حتديد قيمتها العادلة،
يتم �إثباتها ب�سعر التكلفة .يتم ت�سجيل �أي خم�ص�ص النخفا�ض دائم يف القيمة� ،إن وجد ،يف الفرتة التي يتم فيها حتديد هذا االنخفا�ض .يتم ت�سجيل الأرباح� ،إن
وجدت ،ك�إيرادات عند ا�ستالمها.
(د) ال�شهرة
يتم ا�ستخدام طريقة ال�شراء املحا�سبي للمحا�سبة عن اال�ستحواذ على �شركات ،ويتم قيا�س تكلفة اال�ستحواذ كقيمة عادلة للموجودات واملطلوبات املتكبدة �أو
املفرت�ض تكبدها يف تاريخ اال�ستحواذ ،بالإ�ضافة �إلى تكاليف تعود مبا�شرة �إلى عملية اال�ستحواذ� .إن الزيادة يف تكلفة اال�ستحواذ عن القيمة العادلة حل�صة
املجموعة من �صايف املوجودات التي ميكن حتديدها بذاتها ومت اال�ستحواذ عليها يتم ت�سجيلها ك�شهرة .يتم �إدراج ال�شهرة الناجمة عن اال�ستحواذ على �شركات
تابعة حتت بند «املوجودات غري امللمو�سة» يف قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة .يتم اختبار ال�شهرة �سنويا عن انخفا�ض القيمة ويتم �إدراجها بالتكلفة بعد خ�صم
�أي �إطفاءات مرتاكمة وخ�سائر انخفا�ض القيمة� ،إن وجدت.
الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر املمتلكـات والآالت واملعدات بالتكلفة مطروحا منها جممع اال�ستهالك املرتاكم .ويجري احت�ساب اال�ستهالكات على �أ�سا�س العمر االنتاجي املتوقع وذلك
با�ستعمال طريقة الق�سـط الثابت� .إن معدالت اال�ستهالك املتوقعة للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات هي على النحو الآتي:
مباين وكبائن متحركة

٪17 - ٪3

�آالت ومعدات

٪20 - ٪5

�أثاث وجتهيزات مكتبية

٪25 - ٪17

�سيارات

٪25 -٪20

�إن م�صاريف الإ�صالحات وال�صيانة العادية والتي التي ال تزيد جوهري ًا من العمر الإنتاجي للأ�صل املقدر ،يتم حتميلها على قائمة الدخل املوحدة وذلك عند
تكبدها .يتم ر�سملة التجديدات والتح�سينات الهامة� ،إن وجدت ،ويتم �إلغاء االعرتاف بالقيمة الدفرتية للأ�صول امل�ستبدلة .يتم حتديد الأرباح واخل�سائر الناجتة
عن اال�ستبعادات من خالل مقارنة املتح�صالت مع القيمة الدفرتية للأ�صل ويتم �إدراجها يف قائمة الدخل املوحدة.
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(بالريال السعودي)
متثل الأعمال حتت التنفيذ التكاليف املتكبدة وامل�شاريع الر�أ�سمالية التي يتعني حتويلها �إلى بند املمتلكات والآالت واملعدات عند اكتمال امل�شروع.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة

يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة عن االنخفا�ض يف القيمة لالنخفا�ض كلما كانت هناك �أحداث �أو تغريات يف الظروف ت�شري ب�أن القيمة الدفرتية قد ال تكون
قابلة لال�سرتداد .يتم ت�سجيل خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة للمبلغ الذي من خالله تتجاوز القيمة الدفرتية للأ�صل قيمته القابلة لال�سرتداد والتي تعترب �أعلى من
القيمة العادلة للأ�صل ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو القيمة قيد اال�ستخدام.
لغر�ض تقييم االنخفا�ض يف القيمة ،يتم جتميع املوجودات يف �أدنى م�ستوياتها بحيث تكون هناك تدفقات نقدية ميكن حتديدها ب�شكل منف�صل (وحدات توليد
النقد)� .إن املوجودات غري املتداولة بخالف املوجودات غري امللمو�سة التي عانت انخفا�ض يف قيمتها يتم مراجعتها فيما يتعلق بعك�س االنخفا�ض يف القيمة يف
تاريخ كل قائمة مركز مايل� .إذا مت يف الفرتة الالحقة عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة ،ف�إن القيمة الدفرتية للأ�صل (وحدة توليد النقد) تزداد لتعك�س قيمته
امل�سرتدة املعاد تقديرها مبا ال يتجاوز القيمة الدفرتية قبل تخفي�ضها يف ال�سنوات ال�سابقة� .إن عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض يتم اثباته فور ًا يف قائمة الدخل
املوحدة ،وال ميكن عك�س خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة فيما يتعلق باملوجودات غري امللمو�سة.
عقود اإليجار

�إن عقود الإيجار التي من خاللها يحتفظ امل�ؤجر بجزء كبري من خماطر وعوائد امللكية يتم ت�صنيفها كعقود �إيجار ت�شغيلي .كما يتم حتميل دفعات الإيجار التي
تتم مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلي (بعد خ�صم �أي حوافز م�ستلمة من امل�ؤجر) على قائمة الدخل املوحدة على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
تقوم املجموعة با�ستئجار بع�ض املمتلكات والآالت واملعدات� .إن عقود الإيجار للممتلكات والآالت واملعدات حيث تتحمل املجموعة كافة خماطر ومنافع امللكية يتم
ت�صنيفها كعقود �إيجار متويلي (�أو �إيجار ر�أ�س مايل) .يتم ر�سملة عقود الإيجار التمويلي عند بدء عقد الإيجار بالقيمة العادلة للعقار امل�ؤجر والقيمة احلالية للحد
الأدنى لدفعات الإيجار �أيهما �أقل.
الذمم الدائنة والمستحقات

�إن احل�سابات الدائنة وامل�ستحقات هي التزامات لدفع ثمن الب�ضاعة واخلدمات امل�ستلمة �سواء �أ�صدرت بها فواتري للمجموعة �أم ال.
القروض

يتم �إثبات القرو�ض باملبالغ امل�ستلمة بعد خ�صم تكاليف املعاملة املتكبدة.
�إن تكاليف االقرتا�ض التي تعود مبا�شر ًة �إلى اال�ستحواذ والبناء �أو تطوير املوجودات امل�ؤهلة والتي تعترب موجودات ت�أخذ بال�ضرورة فرتة زمنية طويلة لكي ت�صبح
جاهزة بغر�ض اال�ستخدام �أو البيع ،يتم �إ�ضافتها �إلى تكاليف تلك املوجودات .يتم حالي ًا حتميل تكاليف االقرتا�ض الأخرى على قائمة الدخل املوحدة.
تعويضات نهاية الخدمة

يتم اال�ستدراك لتعوي�ضات نهاية اخلدمة وفق ًا ملتطلبات نظام العمل والعمال ال�سعودي ويتم حتميلها على قائمة الدخل املوحدة.
المخصصات

يتم اثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات قانونية او متوقعة على املجموعة ناجتة عن احداث �سابقة وان تكاليف �سداد هذه االلتزامات حمتملة وميكن قيا�سها
ب�شكل موثوق.
تحقق المبيعات

تتحقق املبيعات عند ا�صدار الفواتري وت�سليم الب�ضاعة للعمالء .يتم املحا�سبة عن الإيرادات الأخرى عند اكت�سابها .يتم �إثبات �إيرادات الأرباح الناجتة عن
اال�ستثمارات عندما يثبت احلق يف ا�ستالمها.
227

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

(بالريال السعودي)
مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واالدارية

تت�ضمن م�صاريف البيع والتوزيع وامل�صاريف العمومية والإدارية امل�صاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر بتكلفة املبيعات وفقا ملعايري
املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية .ويتم توزيع امل�صاريف� ،إذا دعت احلاجة لذلك ،على �أ�سا�س ثابت.
الزكاة

تخ�ضع ال�شركة لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية .يتم حتميل خم�ص�ص الزكاة على قائمة الدخل املوحدة ،ويتم احت�ساب حممل
الزكاة على �أ�سا�س الوعاء الزكوي �أو �صايف الدخل املعدل �أيهما �أعلى .ويجري ت�سجيل الزكاة الإ�ضافية امل�ستحقة� ،إن وجدت ،عند الربط النهائي وعندما يتم
حتديد املبالغ املتعلقة بها ب�صورة نهائية.
توزيع األرباح

يتم ت�سجيل توزيعات الأرباح املتعلقة بال�شركات التابعة ذات امل�س�ؤولية املحدودة يف قوائمها املالية يف الفرتة التي يتم فيها اعتماد هذه الأرباح من قبل ال�شركاء
املعنيني.
ترجمة العمالت االجنبية

تظهر القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي وهي تعترب العملة الوظيفية للمجموعة با�ستثناء ال�شركة التابعة والتي عملتها الوظيفية هي اجلنية اال�سرتليني.
يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند �إجراء املعاملة� .إن الأرباح واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات �أو حتويل
العمالت الأجنبية �أو التحويل وفق ًا لأ�سعار ال�صرف يف نهاية ال�سنة للموجودات واملطلوبات املالية التي تظهر بالعمالت الأجنبية يتم �إدراجها �ضمن قائمة الدخل
املوحدة.
عند التوحيد ،حتول املوجودات واملطلوبات لل�شركات التابعة للمجموعة وال�شركات الزميلة �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل
املوحدة .حتول االيرادات وامل�صاريف مبتو�سط �أ�سعار التحويل للفرتة .ت�صنف الفروقات الناجتة عن التحويل ،ان كانت مادية ،كحقوق ملكية وت�سجل كاحتياطي
ترجمة عمالت اجنبية باملجموعة .يتم قيد هذه الفروقات يف قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي يتم فيها ا�ستبعاد الوحدة الأجنبية.
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 - 3إدارة المخاطر المالية

تت�ضمن املوجودات املالية كما يف تاريخ التقرير النقد وما يف حكمه والذمم املدينة التجارية واملطلوب من جهات ذات عالقة والذمم الدائنة و�أوراق القب�ض
وت�سهيالت القرو�ض واملطلوبات املتداولة الأخرى .يتم الإف�صاح عن الطرق املعتمدة لإثبات املوجودات املالية يف قوائم ال�سيا�سة الفردية املرتبطة بكل بند .وفيما
يلي تلخي�ص لأهم �أنواع املخاطر:
(أ) عوامل المخاطر المالية
( )1مخاطر السوق

خماطر ال�صرف الأجنبي – وهي خماطر تقلب قيمة الأداة املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية.
تعمل املجموعة حملي ًا ولديها تعر�ض حمدود ملخاطر حتويل العمالت الأجنبية حيث �أن جميع املعامالت اجلوهرية تتم على �أ�سا�س الريال ال�سعودي .وتراقب الإدارة
بن�شاط خماطر تقلبات �أ�سعار التحويل بالعمالت الأجنبية ،وتعتقد �أن خماطر العمالت لي�ست خماطر جوهرية.
خماطر الأ�سعار – وهي خماطر تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�سوق.
ال تتعر�ض املجموعة ملخاطر الأ�سعار يف نهاية العام ،حيث �أنه ال يوجد لديها �أدوات مالية تعتمد قيمها العادلة على �سعر ال�سوق غري اال�ستثمار يف الأوراق املالية
التي تظهر بالقيمة العادلة.
خماطر �أ�سعار الفائدة – هي خماطر تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية جراء التغريات يف �أ�سعار الفائدة ال�سائدة يف ال�سوق على
املركز املايل والتدفقات النقدية للمجموعة.
تنتج خماطر ا�سعار الفائدة ب�شكل ا�سا�سي من القرو�ض والنقدي وما يف حكمه.
(ب) مخاطر االئتمان

خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد ال ت�ستطيع امل�ؤ�س�سات املالية والعمالء الإيفاء بدفع التزاماتهم التعاقدية جتاه املجموعة.
تن�ش�أ خماطر االئتمان للمجموعة عن النقد وما يف حكمه الذي يتم �إيداعه يف البنوك مبعدالت ذات ت�صنيف ائتماين عايل وعن الذمم املدينة .لي�س هناك تركيز
للذمم املدينة وتظهر بعد خ�صم املخ�ص�صات.
(ج) مخاطر السيولة

�إن خماطر ال�سيولة هي خماطر �أن من�ش�أة ما �سوف تواجه �صعوبة يف توفري �أموال للوفاء بالتزاماتها املتعلقة بالأدوات املالية.
ت�شمل �إدارة خماطر ال�سيولة لدى املجموعة احلفاظ على �أر�صدة كافية من النقد وما يف حكمه و�ضمان توفري التمويل من خالل الت�سهيالت االئتمانية .تقوم الإدارة
مبراقبة توقعات املجموعة فيما يخ�ص متطلبات ال�سيولة على �أ�سا�س التدفقات النقدية املتوقعة املتداولة وغري املتداولة .يتم احل�صول على التمويل الإ�ضايف� ،إذا
لزم دعت احلاجة ،من املالك.
(د) إدارة مخاطر رأس المال

تقوم املجموعة ب�إدارة ر�أ�س مالها للحفاظ على هيكل ر�أ�س مال منا�سب وتعظيم العائدات.
ميكن تعديل هيكل ر�أ�س املال عن طريق زيادة �أو خف�ض مبلغ التوزيعات النقدية للقرو�ض واحل�ساب االئتماين للمالك.
(ﻫ) القيمة العادلة

�إن القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن مبوجبه ا�ستبدال �أ�صل �أو ت�سديد مطلوب بني �أطراف مطلعة راغبة يف �إجراء معاملة تتم ب�شروط جتارية .ولأنه يتم
�إعداد القوائم املالية على �أ�سا�س التكلفة التاريخية ،قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد الإدارة �أن القيمة العادلة للموجودات
واملطلوبات املالية ال تختلف جوهري ًا عن قيمتها الدفرتية.
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(بالريال السعودي)
 - 4ذمم مدينة ،بالصافي
2012

2013
مدينون جتاريون ،بال�صايف

203.592.327

183.757.861

ينزل :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها ،بال�صايف

()2.901.362

()2.577.601

200.690.965

181.180.260

 - 5مخزون ،بالصافي
2012

2013
قطع غيار ولوازم غري متاحة للبيع

50.609.476

42.428.889

مواد خام

78.241.460

74.189.389

ب�ضاعة تامة

9.288.971

13.209.991

ينزل :خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة

()3.219.040

()807.576

134.920.867

129.020.693

قامت ال�شركة خالل ال�سنة ب�شطب خمزون بقيمة  264.755ريال �سعودي ( 5.481.758 :2012ريال �سعودي).
 - 6مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
2012

2013
املديرية العامة للمياه (�إي�ضاح )18

30.490.630

30.490.630

�شركة �سو�سيتي ماروكيني دي دي�سيربي�ش ايت دي ري�سيكلنج

-

3.472.095

�شركة ال�شرق الأو�سط حلماية البيئة املحدودة

-

1.884.236

دفعات مقدمة ملوردين

37.417.391

36.023.323

�سلف موظفني

5.183.900

1.682.076

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

6.636.994

8.490.274

حمتجزات

804.377

852.134

ت�أمينات

525.591

-

�أخرى

5.502.914

10.972.629

86.561.797

93.867.397
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(بالريال السعودي)
 - 7االستثمار في إحدى الشركات

تت�ألف اال�ستثمارات يف ال�شركات كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
ا�سم ال�شركة الزميلة
�شركة مول فايرب املحدودة

بلد الت�أ�سي�س

ن�سبة امللكية (مبا�شر
وغري مبا�شر)٪

2013

2012

٪51

-

٪51

-

٪51

اململكة املتحدة

خالل ال�سنة ،قامت املجموعة ببيع ا�ستثمارها يف �شركة مول فايرب املحدودة ب�صايف القيمة الدفرتية كما يف تاريخ البيع ح�سب امل�ساهمني احلاليني.
�إن ح�صة ال�شركة يف �صايف موجودات �شركة تابعة مت ا�ستبعادها خالل ال�سنة تت�ضمن ما يلي:
ذمم مدينة

4.004.338

نقد وما يف حكمه

1.280.940

ذمم دائنة

()6.235.334

�صايف املوجودات امل�ستبعدة

()950.056

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

465.527

ح�صة ال�شركة يف �صايف املوجودات

()484.529
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(بالريال السعودي)
 - 8ممتلكات واالت ومعدات
2013

�إ�ضافات

 1يناير

حتويالت

ا�ستبعادات /ت�سويات

 31دي�سمرب

التكلفــة:
�أرا�ضي

59.319.884

7.450.516

-

-

66.770.400

مباين وكبائن متحركة

152.695.687

795.948

-

198.789

153.690.424

�آالت ومعدات

976.293.519

54.632.441

()1.031.413

-

1.029.894.547

�أثاث وجتهيزات مكتبية

17.262.037

1.795.008

-

-

19.057.045

�سيارات

32.592.487

1.053.661

()763.917

-

32.882.231

م�شاريع حتت التنفيذ

288.752

37.078.569

-

()198.789

37.168.532

املجموع

1.238.452.366

102.806.143

(1.795.330

-

1.339.463.179

اال�ستهالكات املرتاكمة
مباين وكبائن متحركة

20.410.414

4.727.917

-

-

25.138.331

�آالت ومعدات

263.121.507

66.659.556

(1.022.914

-

328.758.149

�أثاث وجتهيزات مكتبية

12.749.228

1.701.546

-

-

14.450.774

�سيارات

21.839.224

4.174.120

(510.856

-

25.502.488

املجموع

318.120.373

77.263.139

(1.533.770

-

393.849.742

�صايف القيمة الدفرتية

920.331.993

2012

945.613.437
�إ�ضافات

 1يناير

حتويالت

ا�ستبعادات

 31دي�سمرب

التكلفة
�أرا�ضي

59.319.884

-

-

-

59.319.884

مباين وكبائن متحركة

152.160.226

820.394

(1.470.005

1.185.072

152.695.687

�آالت ومعدات

913.541.388

62.753.931

(1.800

-

976.293.519

�أثاث وجتهيزات مكتبية

15.198.684

2.101.891

(38.538

-

17.262.037

�سيارات

27.187.022

6.326.912

(921.447

-

32.592.487

م�شاريع حتت التنفيذ

230.707

1.243.117

-

(1.185.072

288.752

املجموع

1.167.637.911

73.246.245

(2.431.790

-

1.238.452.366

اال�ستهالكات املرتاكمة
مباين وكبائن متحركة

15.414.020

4.996.394

-

-

20.410.414

�آالت ومعدات

204.285.564

58.836.183

(240

-

263.121.507

�أثاث وجتهيزات مكتبية

11.340.486

1.408.742

-

-

12.749.228

�سيارات

18.584.771

4.028.005

(773.552

-

21.839.224

املجموع

249.624.841

69.269.324

(773.792

-

318.120.373

�صايف القيمة الدفرتية

918.013.070
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

(بالريال السعودي)
ت�شتمل الأرا�ضي على قطعة �أر�ض بتكلفة  24.4مليون ريال �سعودي ( 24.4 :2012مليون ريال �سعودي) م�سجلة با�سم طرف ذي عالقة والذي تنازل عن ملكيتها
ل�صالح ال�شركة� .إن الإجراءات القانونية ال�ستكمال عملية نقل امللكية ال تزال حالي ًا قيد الإجراء.
�إن كافة الأرا�ضي واملباين والكبائن املتحركة والآالت واملعدات والأثاث والتجهيزات املكتبية املو�ضحة �أعاله مرهونة مبوجب �سند رهن من الدرجة الأولى ل�صالح
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،ومرهونة من الدرجة الثانية ل�صالح البنك العربي الوطني ومن الدرجة الثالثة ل�صالح امل�ؤ�س�سة اال�سالمية لتنمية القطاع
اخلا�ص (اي�ضاح رقم .)9
 - 9قروض وتسهيالت بنكية

 -1تت�ألف القرو�ض والت�سهيالت البنكية كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
2013
قرو�ض بنكية ق�صرية الأجل – انظر (�أ) �أدناه

228.346.327

2012
284.189.836

قرو�ض طويلة الأجل:
قرو�ض جتارية

450.208.346

354.581.096

اوراق دفع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي – انظر (ب) �أدناه

170.800.000

224.800.000

621.008.346

579.381.096

()165.166.664

()139.539.417

455.841.682

439.841.679

ينزل :اجلزء املتداول من قرو�ض طويل الأجل

�أ – لدى ال�شركة ت�سهيالت بنكية من عدة بنوك جتارية على �شكل خدمات متويل ،تي�سري وتورق ق�صرية وطويلة الأجل وذلك لغر�ض متويل ا�سترياد مواد
ومعدات .ا�ستغلت ال�شركة من هذه الت�سهيالت مبلغ  678.6مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  638.7 :2012( 2013مليون ريال �سعودي)� .إن هذه
الت�سهيالت البنكية م�ضمونة ب�ضمان �سندات لأمر من ال�شركة وب�ضمان امل�ساهمني ورهن على م�صنع ال�شركة .حتمل هذه الت�سهيالت مبعدالت فائدة
�سايبور زائد ًا ن�سبة حمددة ت�ستحق على فرتات متفاوتة من � 6أ�شهر و حتى � 6سنوات لكل عملية على حده.
ب– قامت ال�شركة يف عام  2012ب�إبرام اتفاقية قرو�ض مع �صندوق التنمية باجمايل مبلغ  255مليون ريال �سعودي بغر�ض التمويل اجلزئي لبناء من�ش�آت
انتاجية .بلغ اجلزء امل�ستغل منها ما يقارب  171مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  255 :2012( 2013مليون ريال �سعودي) .يبد�أ �سداد ر�صيد
القر�ض القائم كما يف  31دي�سمرب  2013على �أق�ساط ن�صف �سنوية غري مت�ساوية القيمة ومتتد حتى مايو .2017
قامت ال�شركة �أي�ض ًا ب�إبرام اتفاقية قرو�ض �إ�ضافية مع قرو�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  124.7مليون ريال �سعودي والذي مل يتم ا�ستخدامه
كما يف  31دي�سمرب  .2013يتم �سداد هذا القر�ض على �أق�ساط ن�صف �سنوية غري مت�ساوية القيمة بنهاية مار�س .2022
مبوجب �شروط اتفاقية القرو�ض املربمة مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،ف�إن املمتلكات والآالت واملعدات اخلا�صة بال�شركة مرهونة ك�ضمان ل�صالح
�صندوق التنمية (انظر �إي�ضاح � .)8إن قرو�ض �صندوق التنمية م�ضمونة �أي�ض ًا من قبل امل�ساهمني.
ج  -تت�ضمن هذه االتفاقيات واملت�ضمنة اتفاقية �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي تعهدات مالية معينة والتي التزمت ال�شركة بها.
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االستحقاق

�إن القرو�ض طويلة الأجل ت�ستحق كما يلي:
تاريخ اال�ستحقاق

2012

2013

2012

-

139.539.417

2014

165.166.664

148.999.997

2015

155.041.682

100.041.682

2016

149.000.000

94.000.000

2017

151.800.000

96.800.000

621.008.346

579.381.096

 -10مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
2012

2013
م�صاريف مالية

5.483.984

5.880.314

م�ستحقات متعلقة باملوظفني

9.011.315

8.185.590

املعهد العايل للتقنيات الورقية وال�صناعية

3.853.496

-

دفعات مقدمة من العمالء

278.663

-

م�صاريف نقل

3.292.961

4.387.173

فري�ضة الزكاة و�ضريبة الدخل (�إي�ضاح )16

2.373.941

188.968

منافع

1.172.221

650.077

�أخرى

2.148.089

3.914.541

27.614.670

23.206.663
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 - 11تعويضات نهاية الخدمة
2012

2013
الر�صيد االفتتاحي

10.726.723

10.459.177

املخ�ص�ص لل�سنة

8.473.884

3.772.002

التحويل �إلى ح�سابات جاري امل�ساهمني

-

(1.940.790

امل�سدد خالل ال�سنة

()3.002.948

()1.563.666

الر�صيد يف  31دي�سمرب

16.197.659

10.726.723

 - 12رأس المال

بلغ ر�أ�سمال ال�شركة كما يف  1يناير  360 2012مليون ريال �سعودي.
خالل عام  ،2012قرر امل�ساهمني زيادة ر�أ�س املال مببلغ  40مليون ريال �سعودي ي وذلك عن طريق حتويل مبلغ  15مليون ريال �سعودي من الأرباح امل�ستبقاة ومبلغ
 25مليون ريال �سعودي من ح�سابات امل�ساهمني.
خالل العام ،قرر ال�شركاء �أي�ض ًا خف�ض القيمة اال�سمية حل�ص�ص امللكية من � 1.000سعودي للح�صة �إلى  10ريال �سعودي للح�صة ح�سب ح�ص�ص امللكية احلالية.
يت�ألف ر�أ�س مال ال�شركة كما يف  31دي�سمرب  2013و  2012من  40.000.000ح�صة و  400.000ح�صة بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي و  1.000ريال �سعودي
للح�صة الواحدة على التوايل وملوكة من قبل ال�شركة كما يلي:
ال�شركاء

املبلغ

ن�سبة امللكية
2013

2012

2013

2012

�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

٪35.32

٪35.32

141.280.000

141.280.000

�شركة �إبراهيم عبد اهلل �أبو نيان واخوانه

٪35.32

٪35.32

141.280.000

141.280.000

ال�سيد/عبد اهلل عبد الرحمن �إبراهيم املعمر

٪19.46

٪19.46

77.840.000

77.840.000

ال�سيد/عماد عبد القادر املهيدب

٪4.95

٪4.95

19.800.000

19.800.000

ال�سيد/عبد الإله عبد اهلل ابو نيان

٪4.95

٪4.95

19.800.000

19.800.000

٪100

٪100

400.000.000

400.000.000

متت املوافقة من قبل وزارة التجارة وال�صناعة على الإجراءات القانونية التي تعك�س هذا التغيريات.
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 - 13االحتياطي النظامي

مت�شي ًا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بتخ�صي�ص  ٪10من �صايف الدخل حتـى يبلغ هذا االحتياطي
ما ن�سبته  ٪50من ر�أ�س املال� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع كتوزيعات �أرباح.
 - 14مصاريف بيع وتوزيع
2012

2013
رواتب وملحقاتها

3.322.405

2.851.201

نقل و�شحن

28.585.723

27.777.382

عموالت بيعية

2.401.070

3.058.892

م�صاريف ديون م�شكوك يف حت�صيلها

323.761

2.559.168

�إ�صالح و�صيانة

1.084.644

1.180.125

ا�ستهالكات

462.207

413.119

�أخرى

1.046.097

1.141.505

37.225.907

38.981.392

 - 15مصاريف عمومية وادارية
2012

2013
رواتب وملحقاتها

29.026.676

28.786.609

ا�ستهالكات

3.157.532

2.485.836

اتعاب مهنية

836.974

318.033

ا�صالح و�صيانه

812.659

702.429

ات�صاالت

713.194

533.636

م�صاريف �سفر

1.031.980

609.855

م�صاريف ت�أمني

902.017

895.629

ايجار

90.962

100.738

�أتعاب ا�ست�شارية

65.110

80.961

تدريب

57.988

-

قرطا�سية

496.351

291.084

مطالبات

-

2.415.450

ر�سوم حكومية

962.629

1.026.326

م�صاريف حمملة من امل�ساهمني

30.000

185.965

م�صاريف بنكية

858.898

498.162

�أخرى

2.859.965

4.099.557

41.902.935

43.030.270
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(بالريال السعودي)
 - 16فريضة الزكاة وضريبة الدخل

مت احت�ساب م�صاريف الزكاة املحملة للمجموعة بناء على القوائم املالية املنف�صلة لل�شركة و�شركاتها التابعة.
�	)1إن العنا�صر الرئي�سية لوعاء الزكاة للمجموعة هي كما يلي:
2012

2013
موجودات غري متداولة

945.613.437

920.331.993

مطلوبات غري متداولة

472.039.341

450.568.402

حقوق ال�شركاء ،ر�صيد �أول املدة

469.469.109

431.232.006

�صايف الربح قبل الزكاة

93.707.661

38.304.150

�	)2إن حركة خم�ص�ص الزكاة هي كما يلي:
2013
الر�صيد االفتتاحي

2012

188.968

734.097

2.998.279

476.722

نق�ص املخ�ص�ص لل�سنة ال�سابقة

3.172.483

-

امل�سدد خالل ال�سنة

()3.985.789

()1.021.851

الر�صيد يف  31دي�سمرب

2.373.941

188.968

املخ�ص�ص لل�سنة

*

* �إن خم�ص�ص الزكاة املحمل على قائمة الدخل املوحدة مت مقا�صته مع عك�س حممل الزكاة مببلغ  36.002ريال �سعودي املتعلق بجهة ذات عالقة مت ا�ستبعادها
خالل ال�سنة.
 )3ربوطات قائمة
ا�ستلمت ال�شركة الربوطات الزكوية والبالغة  12.8مليون ريال �سعودي للأعوام من  2006حتى  .2008قامت ال�شركة باالعرتا�ض على هذه الربوطات ،وخالل
العام  ،2012قامت م�صلحة الزكاة والدخل بخف�ض مبلغ املطالبة �إلى  3.7مليون ريال �سعودي .قامت ال�شركة خالل عام  2013ب�سداد املبلغ املخف�ض.
�إن الربوطات الزكوية للأعوام من  2009وحتى  2012ال تزال قيد املراجعة من قبل م�صلحة الزكاة والدخل.
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

(بالريال السعودي)
 - 17المعامالت مع جهات ذات عالقة

قامت ال�شركة خالل ال�سنة ب�إجراء معامالت مع اجلهات ذات العالقة التالية:
العالقة

اال�سم
�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

�شريك

�شركة �إبراهيم عبد اهلل �أبو نيان واخوانه

�شريك

عبد اهلل بن معمر

�شريك

�شركة بيئتنا

�شركات زميلة

�شركة تطوير وت�شغيل املدن ال�صناعية املحدودة

�شريك م�شرتك

�أ)	�إن املعامالت اجلوهرية مع اجلهات ذات العالقة خالل الفرتتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب هي كما يلي:
2012

2013
مبيعات

626.584

1.006.520

م�شرتيات

4.358.780

5.094.243

�شراء موجودات ثابتة

128.826

5.047

م�صاريف

2.213.735

1.851.322

ت�سوية تعوي�ضات نهاية اخلدمة حل�ساب �أحد امل�ساهمني

-

1.940.790

ت�سوية م�صاريف مدفوعة مقدم ًا و�أر�صدة مدينة �أخرى من خالل جهة ذات عالقة

3.426.056

-

املحول من �أر�صدة ح�ساب امل�ساهمني �إلى جهات ذات عالقة

-

7.729.102

ب) يتكون املطلوب من جهة ذات عالقة مما يلي:

*

�شركة بيئتنا

2013

2012

53.413.021

73.871.440

* �إن املبلغ املطلوب من �شركة بيئتنا يت�ضمن مبلغ  49.868.584ريال �سعودي والذي ميثل �صايف الر�صيد املدين مقابل بيع ا�ستثمارات يف �سو�سيتي ماروكيني دي
دي�سيربي�ش ايت دي ري�سيكلنج ،املغرب ،وم�شروع م�شرتك بني �شركة ال�شرق الأو�سط ملنتجات البيئة و�شركة تدوير وجتميع املخلفات املحدودة (وهي �شركة تابعة
وافقت على حتويل العو�ض املتعلق بال�شركة لغر�ض التح�صيل) خالل عام .2011
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

(بالريال السعودي)
ب) يتكون املطلوب جلهات ذات عالقة مما يلي:
2013

2012

�شركة �إبراهيم عبد اهلل �أبو نيان واخوانه

-

7.614.551

�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

-

114.551

�شركة تطوير وت�شغيل املدن ال�صناعية املحدودة

592.542

2.092.092

592.542

9.821.194

 - 18المطالبات

خالل عام  ،2008قامت املديرية العامة للمياه بنزع ملكية قطعة �أر�ض واملباين املقامة عليها واململوكة من قبل ال�شركة لالنتفاع العام وقامت ب�شكل غري عادل
بتعوي�ض ال�شركة مببلغ  28.9مليون ريال �سعودي .قامت ال�شركة بنقا�ش التعوي�ض وطالبت بتعوي�ض ي�ساوي القيمة ال�سوقية للأر�ض .الحق ًا ح�صلت ال�شركة على
قرار ب�إلزام املديرية بدفع  80.2مليون ريال �سعودي والذي مل توافق عليه املديرية.
قامت ال�شركة برفع ق�ضية للدائرة اال�ستئنافية والتي ما تزال قيد الإجراء .تعتقد �إدارة ال�شركة ب�أن النتيجة النهائية �ستكون ل�صاحلها و�سيتم �إثبات �أي ربح �أو
خ�سارة عند حتديد النتيجة النهائية.
 - 19عقود اإليجار التشغيلي

�أبرمت املجموعة عدة عقود �إيجار ت�شغيلي والتي عاد ًة تكون مدتها �سنة واحدة وتتعلق ب�صورة رئي�سية ببع�ض العقارات .بلغت امل�صاريف الإيجارية املتعلقة بهذه
االتفاقيات لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013حوايل  8.094.237ريال �سعودي ( 7.206.062 :2012ريال �سعودي).
 - 20االلتزامات واالرتباطات المحتملة

كما يف  31دي�سمرب  ،2013كانت املجموعة ملزمة بخطابات م�ستندية م�ستحقة مببلغ  34.409.848ريال �سعودي ( 14.466.433 :2012ريال �سعودي) والتي
�صدرت يف فرتات عمل اعتيادية وكذلك خطابات �ضمان مببلغ  2.454.100ريال �سعودي ( 5.654.550 :2012ريال �سعودي).
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

(بالريال السعودي)
 - 21معامالت غير نقدية
2012

2013
ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف �صايف خ�سارة ال�سنة احلالية

509.251

-

�شطب خمزون خالل ال�سنة

264.775

5.481.758

ا�ستبعاد ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف �صايف املوجودات خالل ال�سنة

465.527

-

املحول من ر�صيد �شركة �سو�سيتي ماروكيني دي دي�سيربي�ش ايت دي ري�سيكلنج من ح�ساب امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا والأر�صدة
املدينة الأخرى �إلى جهة ذات عالقة
ً
ت�سوية �صايف موجودات �شركة تابعة ل�سنة معدلة مقابل امل�صاريف املدفوعة مقدما والأر�صدة املدينة الأخرى

3.426.056

-

32.612

-

املحول من ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة الى ر�أ�س املال

-

15.000.000

املحول من ح�ساب امل�ساهمني �إلى املطلوب جلهات ذات عالقة

-

7.729.102

املحول من تعوي�ضات نهاية اخلدمة �إلى ح�سابات امل�ساهمني

-

1.940.790

املحول من ح�سابات امل�ساهمني �إلى ر�أ�س املال

-

25.000.000

ذمم مدينة ل�شركة تابعة مباعة خالل ال�سنة

4.004.338

-

النقد وما يف حكمه ل�شركة تابعة مباعة خالل ال�سنة

1.280.940

-

ذمم دائنة ل�شركة تابعة مباعة خالل ال�سنة

6.235.334

-

 - 22تفاصيل القطاعات

�إن الن�شاط الرئي�سي للمجموعة يتكون من ال�صناعة والتجارة .ان املوجودات واملطلوبات وااليرادات والدخل ال�صايف لل�شركة و�شركتها التابعة م�صنفة �ضمن
تفا�صيل القطاعات كما يف نهاية ال�سنة ح�سب التايل (ب�آالف الرياالت ال�سعودي):
2013

قطاع ال�صناعة

قطاع التجارة

اال�ستبعادات

املوجودات

1.434.397

112.856

()92.082

1.455.171

املطلوبات

901.849

64.867

()44.093

922.623

الإيرادات

700.909

302.326

()243.219

760.016

اجمايل الربح

162.697

41.064

-

203.761

قطاع ال�صناعة

قطاع التجارة

اال�ستبعادات

املجم ــوع

املوجودات

1.367.376

108.605

()57.744

1.418.237

املطلوبات

897.906

80.455

()29.637

948.724

الإيرادات

605.969

258.025

()210.416

653.578

اجمايل الدخل

111.712

32.394

-

144.106

2012

 - 23القيمة العادلة

با�ستثناء اال�ستثمارات ،ف�إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة تقارب قيمتها الدفرتية.
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2012

(بالريال السعودي)
�إي�ضاح

2011

2012

املوجودات
موجودات متداولة
نقد وما يف حكمه

19.965.414

34.430.555

ذمم مدينة ،بال�صايف

4

181.813.137

203.619.752

خمزون ،بال�صايف

5

129.020.693

116.562.526

م�صاريف مدفوعة مقدما و�أر�صدة مدينة �أخرى

6

93.867.397

75.641.798

مطلوب من جهة ذات عالقة

17

73.238.563

99.000.000

497.905.204

529.254.631

920.331.993

918.013.070

جمموع املوجودات غري املتداولة

920.331.993

918.013.070

جمموع املوجودات

1.418.237.197

1.447.267.701

جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة
8

ممتلكات و�آالت ومعدات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة
قرو�ض ق�صرية الأجل

9

284.189.836

141.225.547

اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

9

139.539.417

256.445.832

�أوراق قب�ض

3.316.870

1.804.995

ذمم دائنة

40.174.074

30.845.975

مطلوب جلهات ذات عالقة

17

7.729.102

-

م�صاريف م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى

10

23.206.663

21.571.302

498.155.962

451.893.651

جمموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة
قرو�ض طويلة الأجل

9

439.841.679

11

10.726.723

10.459.177

جمموع املطلوبات غري املتداولة

450.568.402

564.100.273

جمموع املطلوبات

948.724.364

1.015.993.924

تعوي�ضات نهاية اخلدمة

553.641.096

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

12

400.000.000

360.000.000

احتياطي نظامي

13

31.905.823

28.123.133

�أرباح م�ستبقاة

37.563.286

18.519.069

ح�سابات امل�ساهمني

-

24.589.804

جمموع حقوق امللكية اخلا�صة بامل�ساهمني يف ال�شركة

469.469.109

431.232.006

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

43.724

41.771

جمموع حقوق امل�ساهمني

469.512.833

431.273.777

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.418.237.197

1.447.267.701

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

(بالريال السعودي)
�إي�ضاح

2011

2012

املبيعات

653.577.351

650.835.291

تكلفة املبيعات

()509.471.187

()475.900.633

الربح الإجمايل

144.106.164

174.934.658

م�صاريف بيع وتوزيع

14

()38.981.392

()30.902.614

م�صاريف عمومية و�إدارية

15

()43.030.270

()33.180.622

الدخل من الأعمال

62.094.502

110.851.422

م�صاريف مالية

()25.930.092

()25.999.673

ح�صة ال�شركة من خ�سائر م�شروع م�شرتك

7

-

()3.908.552

الربح من بيع ا�ستثمار

7

-

366.461

�إيرادات �أخرى

2.139.740

5.274.531

�صايف الدخل قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

38.304.150

86.584.189

()476.722

()795.166

37.827.428

85.789.023

16

الزكاة و�ضريبة الدخل
�صايف الدخل
�صايف الدخل العائد �إلى:
امل�ساهمني يف ال�شركة

37.826.907

85.747.824

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

521

41.199

37.827.428

85.789.023

ربحية ال�سهم الواحد من �صايف الدخل

95

214

ربحية ال�سهم الواحد من الأعمال امل�ستمرة

153

274

ربحية ال�سهم الواحد من الأعمال غري الت�شغيلية

()58

()60

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

(بالريال السعودي)
احتياطي
نظامي
19.548.351

6.346.027

�صايف الدخل ل�سنة 2011

-

-

-

85.747.824

-

املحول �إلى االحتياطي النظامي

-

-

8.574.782

()8.574.782

-

-

املحول �إلى ر�أ�س املال (�إي�ضاح )12

)100.000.000( 140.000.000

-

()40.000.000

-

-

-

املحول �إلى امل�ساهمني – توزيعات
الأرباح
احلركة خالل ال�سنة

-

-

-

()25.000.000

25.000.000

-

-

-

-

-

-

2.447.500

572

2.448.072

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

- 360.000.000

28.123.133

18.519.069

24.589.804

41.771

431.273.777

�صايف الدخل ل�سنة 2012

-

-

-

37.826.907

-

521

37.827.428

املحول الى االحتياطي النظامي

-

-

3.782.690

()3.782.690

-

-

-

املحول الى ر�أ�س املال (�إي�ضاح )12

40.000.000

-

-

()15.000.000

()25.000.000

-

-

احلركة خالل ال�سنة

-

-

-

-

410.196

1.432

411.628

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012

400.000.000

-

31.905.823

37.563.286

-

43.724

469.512.833

الر�صيد يف  1يناير 2011

الزياده املقرتحه
ر�أ�س املال
يف ر�أ�س املال
100.000.000 220.000.000

�أرباح م�ستبقاه

ح�سابات
امل�ساهمني
()2.857.696

حقوق امللكية
غري امل�سيطرة
-

343.036.682

41.199

85.789.023
-

املجم ــوع

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

(بالريال السعودي)
2012
الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف الدخل قبل الزكاة و�ضريبة الدخل
تعديالت:
ا�ستهالكات
�أرباح بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة
�أرباح بيع ا�ستثمار
ح�صة ال�شركة من خ�سائر م�شروع م�شرتك
تعوي�ضات نهاية اخلدمة
التغيريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ذمم مدينة ،بال�صايف
خمزون ،بال�صايف
م�صاريف مدفوعة مقدما و�أر�صدة مدينة �أخرى
مطلوب �إلى جهة ذات عالقة
ذمم دائنة
م�صاريف م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى
النقد املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية
الزكاة املدفوعة
تعوي�ضات نهاية اخلدمة املدفوعة
�صايف النقد املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية
ا�ستثمارات يف �شركات
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات
املتح�صل من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
�صايف النقد (امل�ستخدم يف) االن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
قرو�ض ق�صرية الأجل و�أوراق دفع
(�سداد)/املتح�صل من قرو�ض طويلة الأجل
ح�سابات امل�ساهمني
حقوق امللكية غري امل�سيطرة
�صايف النقد (امل�ستخدم يف)/املتوفر من الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف  1يناير
النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

38.304.150

86.584.189

69.269.324
()213.052
2.559.168
3.000.000
3.772.002

56.713.352
()440.527
3.000.000
()366.461
3.283.154
2.508.003

19.247.447
()64.110.491
()18.225.599
25.761.437
9.328.099
2.110.107
90.802.592
()951.468
()1.563.666
88.287.458

()86.527.113
()14.477.849
()15.509.038
()1.033.848
7.000.006
40.733.868
()1.040.954
()766.565
38.926.349

()25.703.370
2.980.499
()22.722.871

()4.121.393
()67.683.111
1.569.106
()70.235.398

144.476.164
()230.705.832
6.198.508
1.432
()80.029.728
()14.465.141
34.430.555
19.965.414

()84.375.801
129.713.588
2.447.500
572
47.785.859
16.476.810
17.953.745
34.430.555
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة  -يتبع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

(بالريال السعودي)
2011

2012
املعامالت غري النقدية
املحول من ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة الى ر�أ�س املال

15.000.000

40.000.000

املحول من ر�أ�س املال املقرتح �إلى ر�أ�س املال

-

100.000.000

املحول من ح�ساب امل�ساهمني �إلى املطلوب جلهات ذات عالقة

7.729.102

-

املحول من تعوي�ضات نهاية اخلدمة �إلى ح�سابات امل�ساهمني

1.940.790

املحول من ح�سابات امل�ساهمني �إلى ر�أ�س املال

25.000.000

-

�إ�ضافات �آالت ومعدات من خالل املخزون

48.652.324

39.175.444

بيع ا�ستثمارات ب�صايف القيمة الدفرتية جلهة ذات عالقة

-

99.000.000

املحول من اال�ستثمارات �إلى الأر�صدة املدينة الأخرى

-

3.562.500

توزيعات �أرباح حمولة �إلى ح�سابات امل�ساهمني

-

25.000.000

�شطب خمزون خالل ال�سنة

5.481.758

2.810.666
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

(بالريال السعودي)
 - 1التكوين والنشاط

�إن �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة و�إنتاج الورق («ال�شركة») و�شركاتها التابعة («املجموعة») تتكون من ال�شركة و�شركتني �سعوديتني تابعتني لها و�شركة تابعة
بريطانية.
�إن ال�شركة كانت عبارة عن �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة بتاريخ 1421/7/ 3هـ ( املوافق2000 /10/1م) حتت رقم  4030131516فى ال�سجل
التجاري مبدينة جدة.
قرر ال�شركاء حتويل و�ضع ال�شركة القانوين من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة .وافقت وزارة التجارة وال�صناعة على هذا
التحويل بالقرار الوزاري رقم  44بتاريخ 1433/2/14هـ ( املوافق  .)2012/1/8بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قرر ال�شركاء طرح ال�شركة مل�ساهمة عامة وا�ستعانوا
مب�ست�شارين ماليني وم�ست�شارين �آخرين لأنهاء ملف هذه العملية لدى هيئة �سوق املال.
يف الفرتة الالحقة ،قرر امل�ساهمني بتاريخ  21ربيع الثاين 1433ﻫ (املوافق  14مار�س  )2012زيادة ر�أ�سمال ال�شركة مببلغ  40مليون ريال �سعودي لي�صبح 400
مليون ريال �سعودي بنف�س ن�سب امللكية من خالل التحويل من ح�سابات امل�ساهمني والأرباح امل�ستبقاة.
�إن ن�شاط املجموعة الرئي�سي وال�شركات امل�ستثمر بها هو انتاج وبيع ورق كرافت وورق متعرج مبوجب ترخي�ص وزارة ال�صناعة والتجارة رقم �/1500ص بتاريخ
1420/11/28ﻫ.
يقع املقر الرئي�سي لل�شركة يف مدينة جدة.
أساس توحيد القوائم المالية

ت�شتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية لكل من ال�شركة و�شركاتها التابعة والتي متتلك ال�شركة حق ال�سيطرة عليها كما يف  31دي�سمرب .تتحقق ال�سيطرة
عندما يكون لل�شركة القدرة على �إدارة ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�شركة امل�ستثمر فيها وذلك للح�صول على منافع من �أن�شطتها.
يتم �إدراج الإيرادات وامل�صاريف لل�شركات التابعة امل�ستحوذ عليها �أو املباعة خالل العام� ،إن وجدت ،يف قائمة الدخل املوحدة اعتبار ًا من التاريخ الفعلي لال�ستحواذ
وحتى تاريخ البيع ،بح�سب ما هو مالئم .يعود �إجمايل الدخل ال�شامل لل�شركات التابعة ملالك ال�شركة �إلى حقوق امللكية غري امل�سيطرة حتى و�إن نتج عن ذلك عجز
يف نتائج حقوق امللكية لغري امل�سيطرة.
عند �إجراء املعامالت داخل ال�شركة ،يتم ا�ستبعاد الأر�صدة والأرباح غري املحققة على املعامالت بني �شركات املجموعة ،كما يتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة.
ووفق ًا ذلك ،مت تغيري ال�سيا�سات وفق ًا لل�شركات التابعة عند ال�ضرورة وذلك ل�ضمان االلتزام بال�سيا�سات املعتمدة من قبل ال�شركة.
متثل حقوق امللكية غري امل�سيطرة احلقوق يف ال�شركات التابعة التي ال حتتفظ بها ال�شركة.
ا�سم ال�شركة التابعة

مكان الت�سجيل

ن�سبة امللكية

الن�شاط الرئي�سي

�شركة جتميع وتدوير املخلفات املحدودة

اململكة العربية
ال�سعودية

 ٪97مبا�شر
 ٪3غري مبا�شر

جتارة اجلملة والتجزئة للنفايات الورقية والكرتون والبال�ستيك

�شركة االجنازات املتخ�ص�صة املحدودة

اململكة العربية
ال�سعودية

 ٪97مبا�شر
 ٪3غري مبا�شر

جتارة اجلملة والتجزئة لالوراق امل�ستعملة والكرتون واملواد البال�ستيكية

�شركة مول فايرب املحدودة

اململكة املتحدة

 ٪51مبا�شر

جتارة اجلملة للنفايات الورقية

يتم توحيد ال�شركات التابعة بالكامل من تاريخ اال�ستحواذ وهو التاريخ الذي حت�صل فيه ال�شركة على حق ال�سيطرة وي�ستمر توحيدها حتى تتوقف هذه ال�سيطرة.

248

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

(بالريال السعودي)
 - 2ملخص ألهم السياسات المحاسبية

لقد مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقا لل�سيا�سات املحا�سبية الواردة �أدناه .مت تطبيق هذه ال�سيا�سات ب�صورة ثابتة على كلتا ال�سنتني املعرو�ضتني ،ما
مل ين�ص على خالف ذلك.
أساس اإلعداد

مت �إعداد البيانات املالية املوحدة املرفقة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية وبا�ستخدام مبد�أ اال�ستحقاق املحا�سبي وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني واملالئمة لظروف ال�شركة.
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل املجموعة هي كما يلي:
النقد وما في حكمه

يت�ضمن النقد وما يف حكمه النقد والودائع حتت الطلب واال�ستثمارات ذات ال�سيولة العالية التي ميكن ت�سييلها خالل فرتة ثالثة �شهور �أو �أقل من تاريخ اال�ستحواذ.
استخدام التقديرات واألحكام

�إن �إعداد القوائم املالية وفق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية يتطلب ا�ستخدام الأحكام والتقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر
على القيم املدرجة للموجودات واملطلوبات والدخل وامل�صروفات والإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية وكذلك القيم املدرجة
للإيرادات وامل�صاريف خالل فرتة التقرير املايل .يتم تقييم ومراجعة تلك التقديرات والأحكام ب�صفة م�ستمرة على �أ�سا�س اخلربة التاريخية وعوامل �أخرى مبا
يف ذلك توقعات الأحداث امل�ستقبلية التي يعتقد �أن تكون معقولة يف ظل ظروف معينة .تقوم املجموعة ب�إجراء التقديرات واالفرتا�ضات فيما يتعلق بامل�ستقبل .وعلى
الرغم من �أن هذه التقديرات تتم بنا ًء على معرفة الإدارة واطالعها جيد ًا بالأحداث والأفعال الراهنة ،ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف متام ًا عن هذه التقديرات.
الذمم المدينة

يتم �إظهار الذمم املدينة مببلغ الفاتورة الأ�صلي ناق�ص ًا خم�ص�ص الذمم املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها .يتم �إن�شاء خم�ص�ص الذمم املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها
عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي �أن املجموعة لن ت�ستطيع حت�صيل كافة املبالغ امل�ستحقة ح�سب ال�شروط الأ�صلية للذمم املدينة .يتم حتميل مثل هذه املخ�ص�صات
على قائمة الدخل املوحدة و�إثباتها حتت بند امل�صاريف العمومية والإدارية .عندما يثبت �أن �إحدى الذمم املدينة غري قابلة للتح�صيل ،يتم �شطبها مقابل خم�ص�ص
الديون امل�شكوك يف حت�صيلها ،و�أي حت�صيالت الحقة للمبالغ امل�شطوبة �سابق ًا يتم توزيعها على الإيرادات الأخرى يف قائمة الدخل.
المخزون

تظهر الب�ضاعة ب�سعر الكلفة �أو �صايف القيمة امل�سرتدة �أيهما �أقل .ويتم حتديد التكلفة على �أ�سا�س طريقة املتو�سط املرجح ،وتت�ضمن تكلفة الب�ضاعة اجلاهزة تكلفة
املواد اخلام ونفقات العمالة وم�صاريف الإنتاج املبا�شر بالإ�ضافة �إلى تكوين خم�ص�ص بن�سبة حمددة للب�ضاعة املتقادمة والب�ضاعة بطيئة احلركة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

(بالريال السعودي)
االستثمار في الشركات

(�أ) �شركات تابعة
ال�شركات التابعة هي ال�شركات التي يكون للمجموعة قدرة على ال�سيطرة على ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية للح�صول على منافع اقت�صادية التي ترافق �أحد
ال�شركاء الذي ميتلك �أكرث من ن�صف حقوق الت�صويت .يتم الأخذ باالعتبار وجود وت�أثري حقوق الت�صويت املحتملة التي ميكن ممار�ستها �أو حتويلها يف الوقت
احلايل عند تقييم ما �إذا كانت املجموعة ت�سيطر على من�ش�أة �أخرى.
(ب) �شركات زميلة
ال�شركات الزميلة هي ال�شركات التي يكون للمجموعة ت�أثري جوهري عليها ولي�س �سيطرة ،وعادة يكون لل�شريك ما بني  ٪20و  ٪50من حقوق الت�صويت .يتم
احت�ساب اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية ويتم االعرتاف بها مبدئي ًا بالتكلفة.
يتم �إثبات ح�صة املجموعة يف �أرباح �أو خ�سائر ال�شركات الزميلة يف قائمة الدخل املوحدة .عندما تكون ح�صة املجموعة من اخل�سائر يف ال�شركة الزميلة ت�ساوي
�أو تتجاوز ح�صتها يف ذات ،مبا يف ذلك �أية ذمم مدينة �أخرى غري م�ضمونة ،ال تقوم املجموعة باالعرتاف ب�أية خ�سائر �إ�ضافية ،ما مل تكن قد تكبدت التزامات �أو
مدفوعات نيابة عن ال�شركات الزميلة.
يتم ا�ستبعاد الأرباح غري املحققة على املعامالت بني املجموعة و�شركاتها الزميلة �إلى حد ح�صة املجموعة يف ال�شركات الزميلة.
(ج) املحا�سبة عن اال�ستثمارات بطريقة التكلفة
�إن اال�ستثمارات يف ال�شركات الأخرى التي متتلك املجموعة فيها �أقل من  ٪20من ر�أ�س املال والتي ح�ص�صها غري رائجة ب�سهولة وال ميكن حتديد قيمتها العادلة،
يتم �إثباتها ب�سعر التكلفة .يتم ت�سجيل �أي خم�ص�ص النخفا�ض دائم يف القيمة� ،إن وجد ،يف الفرتة التي يتم فيها حتديد هذا االنخفا�ض .يتم ت�سجيل الأرباح� ،إن
وجدت ،ك�إيرادات عند ا�ستالمها.
(د) ال�شهرة
يتم ا�ستخدام طريقة ال�شراء املحا�سبي للمحا�سبة عن اال�ستحواذ على �شركات ،ويتم قيا�س تكلفة اال�ستحواذ كقيمة عادلة للموجودات واملطلوبات املتكبدة �أو
املفرت�ض تكبدها يف تاريخ اال�ستحواذ ،بالإ�ضافة �إلى تكاليف تعود مبا�شرة �إلى عملية اال�ستحواذ� .إن الزيادة يف تكلفة اال�ستحواذ عن القيمة العادلة حل�صة
املجموعة من �صايف املوجودات التي ميكن حتديدها بذاتها ومت اال�ستحواذ عليها يتم ت�سجيلها ك�شهرة .يتم �إدراج ال�شهرة الناجمة عن اال�ستحواذ على �شركات
تابعة حتت بند «املوجودات غري امللمو�سة» يف قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة .يتم اختبار ال�شهرة �سنويا عن انخفا�ض القيمة ويتم �إدراجها بالتكلفة بعد خ�صم
�أي �إطفاءات مرتاكمة وخ�سائر انخفا�ض القيمة� ،إن وجدت.
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الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر املمتلكـات والآالت واملعدات بالتكلفة مطروحا منها جممع اال�ستهالك املرتاكم .تعترب م�صـاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف �إيرادية� ،أما م�صاريف
التح�سينات فتعترب م�صاريف ر�أ�سمالية .ويجري احت�ساب اال�ستهالكات على �أ�سا�س العمر االنتاجي املتوقع وذلك با�ستعمال طريقة الق�سـط الثابت� .إن معدالت
اال�ستهالك املتوقعة للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات هي على النحو الآتي:
مباين وكبائن متحركة

٪17 - ٪3

�آالت ومعدات

٪20 - ٪5

�أثاث وجتهيزات مكتبية

٪25 - ٪17

�سيارات

٪25 -٪20

�إن م�صاريف الإ�صالحات وال�صيانة العادية والتي التي ال تزيد جوهري ًا من العمر الإنتاجي للأ�صل املقدر ،يتم حتميلها على قائمة الدخل املوحدة وذلك عند
تكبدها .يتم ر�سملة التجديدات والتح�سينات الهامة� ،إن وجدت ،ويتم �إلغاء االعرتاف بالقيمة الدفرتية للأ�صول امل�ستبدلة .يتم حتديد الأرباح واخل�سائر الناجتة
عن اال�ستبعادات من خالل مقارنة املتح�صالت مع القيمة الدفرتية للأ�صل ويتم �إدراجها يف قائمة الدخل املوحدة.
متثل الأعمال حتت التنفيذ التكاليف املتكبدة وامل�شاريع الر�أ�سمالية التي يتعني حتويلها �إلى بند املمتلكات والآالت واملعدات عند اكتمال امل�شروع.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة

يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة عن االنخفا�ض يف القيمة لالنخفا�ض كلما كانت هناك �أحداث �أو تغريات يف الظروف ت�شري ب�أن القيمة الدفرتية قد ال تكون
قابلة لال�سرتداد .يتم ت�سجيل خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة للمبلغ الذي من خالله تتجاوز القيمة الدفرتية للأ�صل قيمته القابلة لال�سرتداد والتي تعترب �أعلى من
القيمة العادلة للأ�صل ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو القيمة قيد اال�ستخدام.
لغر�ض تقييم االنخفا�ض يف القيمة ،يتم جتميع املوجودات يف �أدنى م�ستوياتها بحيث تكون هناك تدفقات نقدية ميكن حتديدها ب�شكل منف�صل (وحدات توليد
النقد)� .إن املوجودات غري املتداولة بخالف املوجودات غري امللمو�سة التي عانت انخفا�ض يف قيمتها يتم مراجعتها فيما يتعلق بعك�س االنخفا�ض يف القيمة يف
تاريخ كل قائمة مركز مايل� .إذا مت يف الفرتة الالحقة عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة ،ف�إن القيمة الدفرتية للأ�صل (وحدة توليد النقد) تزداد لتعك�س قيمته
امل�سرتدة املعاد تقديرها مبا ال يتجاوز القيمة الدفرتية قبل تخفي�ضها يف ال�سنوات ال�سابقة� .إن عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض يتم اثباته فور ًا يف قائمة الدخل
املوحدة ،وال ميكن عك�س خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة فيما يتعلق باملوجودات غري امللمو�سة.
عقود اإليجار

�إن عقود الإيجار التي من خاللها يحتفظ امل�ؤجر بجزء كبري من خماطر وعوائد امللكية يتم ت�صنيفها كعقود �إيجار ت�شغيلي .كما يتم حتميل دفعات الإيجار التي
تتم مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلي (بعد خ�صم �أي حوافز م�ستلمة من امل�ؤجر) على قائمة الدخل املوحدة على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
تقوم املجموعة با�ستئجار بع�ض املمتلكات والآالت واملعدات� .إن عقود الإيجار للممتلكات والآالت واملعدات حيث تتحمل املجموعة كافة خماطر ومنافع امللكية يتم
ت�صنيفها كعقود �إيجار متويلي (�أو �إيجار ر�أ�س مايل) .يتم ر�سملة عقود الإيجار التمويلي عند بدء عقد الإيجار بالقيمة العادلة للعقار امل�ؤجر والقيمة احلالية للحد
الأدنى لدفعات الإيجار �أيهما �أقل.
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الذمم الدائنة والمستحقات

�إن احل�سابات الدائنة وامل�ستحقات هي التزامات لدفع ثمن الب�ضاعة واخلدمات امل�ستلمة �سواء �أ�صدرت بها فواتري للمجموعة �أم ال.
القروض

يتم �إثبات القرو�ض باملبالغ امل�ستلمة بعد خ�صم تكاليف املعاملة املتكبدة.
�إن تكاليف االقرتا�ض التي تعود مبا�شر ًة �إلى اال�ستحواذ والبناء �أو تطوير املوجودات امل�ؤهلة والتي تعترب موجودات ت�أخذ بال�ضرورة فرتة زمنية طويلة لكي ت�صبح
جاهزة بغر�ض اال�ستخدام �أو البيع ،يتم �إ�ضافتها �إلى تكاليف تلك املوجودات .يتم حالي ًا حتميل تكاليف االقرتا�ض الأخرى على قائمة الدخل املوحدة.
تعويضات نهاية الخدمة

يتم اال�ستدراك لتعوي�ضات نهاية اخلدمة وفق ًا ملتطلبات نظام العمل والعمال ال�سعودي ويتم حتميلها على قائمة الدخل املوحدة.
المخصصات

يتم اثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات قانونية او متوقعة على املجموعة ناجتة عن احداث �سابقة وان تكاليف �سداد هذه االلتزامات حمتملة وميكن قيا�سها
ب�شكل موثوق.
تحقق المبيعات

تتحقق املبيعات عند ا�صدار الفواتري وت�سليم الب�ضاعة للعمالء .يتم املحا�سبة عن الإيرادات الأخرى عند اكت�سابها .يتم �إثبات �إيرادات الأرباح الناجتة عن
اال�ستثمارات عندما يثبت احلق يف ا�ستالمها.
مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واالدارية

تت�ضمن م�صاريف البيع والتوزيع وامل�صاريف العمومية والإدارية امل�صاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر بتكلفة املبيعات وفقا ملعايري
املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية .ويتم توزيع امل�صاريف� ،إذا دعت احلاجة لذلك ،على �أ�سا�س ثابت.
الزكاة

تخ�ضع ال�شركة لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية .يتم حتميل خم�ص�ص الزكاة على قائمة الدخل املوحدة ،ويتم احت�ساب حممل
الزكاة على �أ�سا�س الوعاء الزكوي �أو �صايف الدخل املعدل �أيهما �أعلى .ويجري ت�سجيل الزكاة الإ�ضافية امل�ستحقة� ،إن وجدت ،عند الربط النهائي وعندما يتم
حتديد املبالغ املتعلقة بها ب�صورة نهائية.
توزيع األرباح

يتم ت�سجيل توزيعات الأرباح املتعلقة بال�شركات التابعة ذات امل�س�ؤولية املحدودة يف قوائمها املالية يف الفرتة التي يتم فيها اعتماد هذه الأرباح من قبل ال�شركاء
املعنيني.
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فروقات العمالت االجنبية

تظهر القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي وهي تعترب العملة الوظيفية للمجموعة با�ستثناء ال�شركة التابعة والتي عملتها الوظيفية هي اجلنية اال�سرتليني.
يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند �إجراء املعاملة� .إن الأرباح واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات �أو حتويل
العمالت الأجنبية �أو التحويل وفق ًا لأ�سعار ال�صرف يف نهاية ال�سنة للموجودات واملطلوبات املالية التي تظهر بالعمالت الأجنبية يتم �إدراجها �ضمن قائمة الدخل
املوحدة.
عند التوحيد ،حتول املوجودات واملطلوبات لل�شركات التابعة للمجموعة وال�شركات الزميلة �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل
املوحدة .حتول االيرادات وامل�صاريف مبتو�سط �أ�سعار التحويل للفرتة .ت�صنف الفروقات الناجتة عن التحويل ،ان كانت مادية ،كحقوق ملكية وت�سجل كاحتياطي
ترجمة عمالت اجنبية باملجموعة .يتم قيد هذه الفروقات يف قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي يتم فيها ا�ستبعاد الوحدة الأجنبية.
 - 3إدارة المخاطر المالية

تت�ضمن املوجودات املالية كما يف تاريخ التقرير النقد وما يف حكمه والذمم املدينة التجارية واملطلوب من جهات ذات عالقة والذمم الدائنة و�أوراق القب�ض
وت�سهيالت القرو�ض واملطلوبات املتداولة الأخرى .يتم الإف�صاح عن الطرق املعتمدة لإثبات املوجودات املالية يف قوائم ال�سيا�سة الفردية املرتبطة بكل بند .وفيما
يلي تلخي�ص لأهم �أنواع املخاطر:
(�أ) عوامل املخاطر املالية
( )1خماطر ال�سوق
خماطر ال�صرف الأجنبي – وهي خماطر تقلب قيمة الأداة املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية.
تعمل املجموعة حملي ًا ولديها تعر�ض حمدود ملخاطر حتويل العمالت الأجنبية حيث �أن جميع املعامالت اجلوهرية تتم على �أ�سا�س الريال ال�سعودي .وتراقب الإدارة
بن�شاط خماطر تقلبات �أ�سعار التحويل بالعمالت الأجنبية ،وتعتقد �أن خماطر العمالت لي�ست خماطر جوهرية.
خماطر الأ�سعار – وهي خماطر تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�سوق.
ال تتعر�ض املجموعة ملخاطر الأ�سعار يف نهاية العام ،حيث �أنه ال يوجد لديها �أدوات مالية تعتمد قيمها العادلة على �سعر ال�سوق غري اال�ستثمار يف الأوراق املالية
التي تظهر بالقيمة العادلة.
خماطر �أ�سعار الفائدة – هي خماطر تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية جراء التغريات يف �أ�سعار الفائدة ال�سائدة يف ال�سوق على
املركز املايل والتدفقات النقدية للمجموعة.
تنتج خماطر ا�سعار الفائدة ب�شكل ا�سا�سي من القرو�ض والنقدي وما يف حكمه.
(ب) خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد ال ت�ستطيع امل�ؤ�س�سات املالية والعمالء الإيفاء بدفع التزاماتهم التعاقدية جتاه املجموعة.
تن�ش�أ خماطر االئتمان للمجموعة عن النقد وما يف حكمه الذي يتم �إيداعه يف البنوك مبعدالت ذات ت�صنيف ائتماين عايل وعن الذمم املدينة .لي�س هناك تركيز
للذمم املدينة وتظهر بعد خ�صم املخ�ص�صات.
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(ج) خماطر ال�سيولة
�إن خماطر ال�سيولة هي خماطر �أن من�ش�أة ما �سوف تواجه �صعوبة يف توفري �أموال للوفاء بالتزاماتها املتعلقة بالأدوات املالية.
ت�شمل �إدارة خماطر ال�سيولة لدى املجموعة احلفاظ على �أر�صدة كافية من النقد وما يف حكمه و�ضمان توفري التمويل من خالل الت�سهيالت االئتمانية .تقوم الإدارة
مبراقبة توقعات املجموعة فيما يخ�ص متطلبات ال�سيولة على �أ�سا�س التدفقات النقدية املتوقعة املتداولة وغري املتداولة .يتم احل�صول على التمويل الإ�ضايف� ،إذا
لزم دعت احلاجة ،من املالك.
(د) �إدارة خماطر ر�أ�س املال
تقوم املجموعة ب�إدارة ر�أ�سمالها للحفاظ على هيكل ر�أ�س مال منا�سب وتعظيم العائدات.
ميكن تعديل هيكل ر�أ�س املال عن طريق زيادة �أو خف�ض مبلغ التوزيعات النقدية للقرو�ض واحل�ساب االئتماين للمالك.
(ﻫ) القيمة العادلة
�إن القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن مبوجبه ا�ستبدال �أ�صل �أو ت�سديد مطلوب بني �أطراف مطلعة راغبة يف �إجراء معاملة تتم ب�شروط جتارية .ولأنه يتم
�إعداد القوائم املالية على �أ�سا�س التكلفة التاريخية ،قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد الإدارة �أن القيمة العادلة للموجودات
واملطلوبات املالية ال تختلف جوهري ًا عن قيمتها الدفرتية.
 - 4ذمم مدينة ،بالصافي
2012

2011

مدينون جتاريون ،بال�صايف

184.390.738

205.871.011

ينزل :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها ،بال�صايف

()2.577.601

()2.251.259

181.813.137

203.619.752

 - 5مخزون ،بالصافي
2012

2011

قطع غيار ولوازم غري معدة للبيع

42.428.889

34.490.117

مواد خام

74.189.389

74.675.259

ب�ضاعة تامة

13.209.991

10.686.484

ينزل :خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة

()807.576

()3.289.334

129.020.693

116.562.526

خالل ال�سنة قامت ال�شركة ب�شطب خمزون بقيمة  5.481.758ريال �سعودي ( 2.810.666 :2011ريال �سعودي).
�إن قطع الغيار تتعلق ب�شكل رئي�سي ب�آالت ومعدات ال�شركة والتي من املتوقع ا�ستخدامها لأكرث من �سنة واحدة.
قامت ال�شركة خالل ال�سنة بتحويل جزء من خمزون قطع الغيار بقيمة  48.652.324ريال �سعودي ( 39.175.444 :2011ريال �سعودي) �إلى املمتلكات واملعدات
حيث �أنها تعترب جزء ًا ال يتجز�أ من �آالت ومعدات ال�شركة ومن املتوقع ا�ستخدامها لأكرث من �سنة واحدة.
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 - 6مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
2011

2012
املديرية العامة للمياه (�إي�ضاح )18

30.490.630

30.490.630

�شركة �سو�سيتي ماروكيني دي دي�سيربي�ش ايت دي ري�سيكلنج

3.472.095

3.562.500

�شركة ال�شرق الأو�سط حلماية البيئة املحدودة

1.884.236

1.884.236

دفعات مقدمة ملوردين

36.023.323

25.563.761

�سلف موظفني

1.682.076

1.242.999

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

8.490.274

9.007.810

حمتجزات

852.134

1.231.903

�أخرى

10.972.629

2.657.959

93.867.397

75.641.798

 - 7استثمارات في شركات

تتالف اال�ستثمارات يف ال�شركات كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
بلد الت�أ�سي�س

ن�سبة امللكية (مبا�شر
وغري مبا�شر)٪

2012

2011

ا�ستثمار يف م�شروع م�شرتك

اململكة العربية ال�سعودية

٪50

-

-

�شركة �سو�سيتي ماروكيني دي
ري�سبريي�شن ايت دي ري�سايكليج

اململكة املغربية

٪50

-

-

�شركة مول فايرب املحدودة

اململكة املتحدة

٪51

-

-

-

-

ا�سم ال�شركة الزميلة

�إن حركة اال�ستثمار يف ال�شركات هي كما يلي:
2012

2011

الر�صيد كما يف  1يناير

-

103.242.036

احل�صة يف �صايف الربح يف امل�شروع امل�شرتك بال�صايف

-

1.971.442

�إ�ضافات

-

1.150.000

�أرباح موزعة

-

()1.884.236

بيع اال�ستثمارات

-

()98.633.539

احلركة خالل ال�سنة

-

3.596.791

مبالغ مدفوعة مقدما حمولة الى ار�صدة مدينة اخرى

-

()3.562.500

التعديالت واالنخفا�ضات

-

()5.879.994

-

-

خالل �سنة  ،2011قامت املجموعة ببيع ا�ستثمارها يف �شركة �سو�سيتي ماروكيني دي ري�سبريي�شن ايت دي ري�سايكليج بالقيمة الدفرتية كما يف تاريخ البيع ومت
حتويل املبالغ املدفوعة مقدما الى ح�ساب املدينون مع مبلغ البيع .باال�ضافة الى ذلك ،قامت املجموعة ببيع اال�ستثمار يف امل�شروع امل�شرتك جلهة ذات عالقة نتج
عنه ربح بقيمة  366.461ريال �سعودي.
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(بالريال السعودي)
 - 8ممتلكات واالت ومعدات
2012

�إ�ضافات

 1يناير

ا�ستبعادات /ت�سويات

 31دي�سمرب

حتويالت

التكلفــة:
�أرا�ضي

59.319.884

-

-

-

59.319.884

مباين وكبائن متحركة

158.483.225

2.005.466

()1.470.005

-

159.018.686

�آالت ومعدات

907.218.389

14.101.607

()1.800

48.652.324

969.970.520

�أثاث وجتهيزات مكتبية

15.198.684

2.070.893

()7.540

-

17.262.037

�سيارات

27.187.022

6.282.287

()876.822

-

32.592.487

م�شاريع حتت التنفيذ

230.707

1.243.117

()1.185.072

-

288.752

املجموع

1.167.637.911

25.703.370

()3.541.239

48.652.324

1.238.452.366

اال�ستهالكات املرتاكمة
مباين وكبائن متحركة

15.414.020

4.996.155

-

-

20.410.175

�آالت ومعدات

204.285.564

58.836.423

()240

-

263.121.747

�أثاث وجتهيزات مكتبية

11.340.486

1.408.742

-

-

12.749.228

�سيارات

18.584.771

4.028.004

()773.552

-

21.839.223

املجموع

249.624.841

69.269.324

()773.792

-

318.120.373

�صايف القيمة الدفرتية

918.013.070

2011

920.331.993

 1يناير

ا�ستبعادات

�إ�ضافات

 31دي�سمرب

حتويالت

التكلفة
�أرا�ضي

59.319.884

-

-

-

59.319.884

مباين وكبائن متحركة

156.146.028

2.339.033

()1.836

-

158.483.225

�آالت ومعدات

811.518.234

58.210.481

()1.685.770

39.175.444

907.218.389

�أثاث وجتهيزات مكتبية

12.974.307

2.232.237

()7.860

-

15.198.684

�سيارات

24.079.081

4.670.653

()1.562.712

-

27.187.022

م�شاريع حتت التنفيذ

-

230.707

-

-

230.707

املجموع

1.064.037.534

67.683.111

()3.258.178

39.175.444

1.167.637.911

اال�ستهالكات املرتاكمة
�أرا�ضي

-

-

-

-

-

مباين وكبائن متحركة

11.188.329

4.225.691

-

-

15.414.020

�آالت ومعدات

158.508.170

46.638.645

()861.251

-

204.285.564

�أثاث وجتهيزات مكتبية

9.978.069

1.365.002

()2.585

-

11.340.486

�سيارات

15.366.520

4.484.014

()1.265.763

-

18.584.771

املجموع

195.041.088

56.713.352

()2.129.599

-

249.624.841

�صايف القيمة الدفرتية

868.996.446
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

(بالريال السعودي)
ت�شتمل الأرا�ضي على قطعة �أر�ض بتكلفة  24.4مليون ريال �سعودي ( 24.4 :2011مليون ريال �سعودي) م�سجلة با�سم طرف ذي عالقة والذي تنازل عن ملكيته
ل�صالح املجموعة� .إن الإجراءات القانونية ال�ستكمال عملية نقل امللكية ال تزال حالي ًا قيد الإجراء.
�إن كافة الأرا�ضي واملباين والكبائن املتحركة والآالت واملعدات والأثاث والتجهيزات املكتبية املو�ضحة �أعاله مرهونة مبوجب �سند رهن من الدرجة الأولى ل�صالح
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،ومرهونة من الدرجة الثانية ل�صالح البنك العربي الوطني ومن الدرجة الثالثة ل�صالح امل�ؤ�س�سة اال�سالمية لتنمية القطاع
اخلا�ص (اي�ضاح رقم .)9
خالل ال�سنة ،مت نقل مبلغ  48.6مليون ريال �سعودي ( 39.2 :2011مليون ريال �سعودي) من بند قطع الغيار �إلى بند الآالت واملعدات.
 - 9قروض وتسهيالت بنكية

�أ -تت�ألف القرو�ض والت�سهيالت البنكية كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
2012
قرو�ض بنكية ق�صرية الأجل – انظر (�أ) �أدناه

284.189.836

2011
141.225.547

قرو�ض طويلة الأجل:
قرو�ض جتارية

354.581.096

563.026.928

اوراق دفع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي – انظر (ب) �أدناه

224.800.000

247.060.000

قرو�ض بنكية ق�صرية الأجل

579.381.096

810.086.928

ينزل :اجلزء املتداول من قرو�ض طويل الأجل

()139.539.417

()256.445.832

439.841.679

553.641.096

�أ – يوجد لدى ال�شركة اتفاقيات ت�سهيالت بنكية مع عدة بنوك حملية على �شكل خدمات متويل ،تي�سري وتورق ق�صرية وطويلة الأجل حيث بلغت قيمة امل�ستغل
منها يف نهاية ال�سنة ما يقارب  638.7مليون ريال �سعودي ( 705.8 :2011مليون ريال �سعودي) وذلك لغر�ض متويل ا�سترياد مواد ومعدات متعلقة ب�أن�شطة
ال�شركة� .إن كافة هذه الت�سهيالت البنكية ممنوحة ب�ضمان �سندات لأمر و�ضمانات �شخ�صية من ال�شركاء ورهن على م�صنع ال�شركة .حتمل هذه الت�سهيالت
مبعدالت فائدة �سايبور زائد ًا ن�سبة حمددة ت�ستحق على فرتات متفاوتة من � 6أ�شهر و حتى � 6سنوات لكل عملية على حده.
ب– قامت ال�شركة يف عام  2011ب�إبرام اتفاقية قرو�ض مع �صندوق التنمية باجمايل مبلغ  255مليون ريال �سعودي بغر�ض التمويل اجلزئي لبناء املن�ش�آت
االنتاجية لل�شركة .بلغ اجلزء امل�ستغل منها ما يقارب  225مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  247 :2011( 2012ريال �سعودي) .يبد�أ �سداد ر�صيد
القر�ض القائم كما يف  31دي�سمرب  2009على �أق�ساط ن�صف �سنوية غري مت�ساوية القيمة ومتتد حتى مايو  .2017مبوجب �أحكام اتفاقيات قرو�ض �صندوق
التنمية ف�إن املمتلكات والآالت واملعدات اخلا�صة بال�شركة مرهونة ك�ضمان ل�صالح �صندوق التنمية (انظر �إي�ضاح � .)8إن قرو�ض �صندوق التنمية م�ضمونة
�أي�ض ًا من قبل ال�شركاء.
بتاريخ  19نوفمرب  ،2011طلبت ال�شركة من �صندوق التنمية ال�صناعية �إعادة جدولة الأق�ساط امل�ستحقة يف عام  .2011وافق �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
على عملية اجلدولة وقام ب�إعادة احت�ساب الأق�ساط.
ج  -تت�ضمن هذه االتفاقيات واملت�ضمنة اتفاقية �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي تعهدات مالية معينة والتي من �ضمنها ب�أن يتم احلفاظ على بع�ض الن�سب
املالية كما تتطلب موافقة البنك امل�سبقة على توزيعات الأرباح .وقد قامت املجموعة مبخالفة بع�ض التعهدات ،مل يقم �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ب�أي رد فعل وبالتايل ،مت ت�صنيف �أر�صدة القرو�ض �أعاله وفق ًا ل�شروط ال�سداد الأ�صلية.
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(بالريال السعودي)
االستحقاق

�إن القرو�ض طويلة الأجل ت�ستحق كما يلي:
تاريخ اال�ستحقاق

2011

2012

2012

-

256.445.832

2013

139.539.417

210.372.750

2014

148.999.997

110.166.664

2015

100.041.682

100.041.682

2016

94.000.000

94.000.000

 2017وما بعد

96.800.000

39.060.000

579.381.096

810.086.928

 - 10مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
2011

2012
م�صاريف مالية م�ستحقة

5.880.314

9.916.108

رواتب و�أر�صدة دائنة �أخرى

8.185.590

4.080.633

م�صاريف نقل

4.387.173

2.966.586

فري�ضة الزكاة و�ضريبة الدخل (�إي�ضاح )16

259.351

734.097

منافع

650.077

2.108.401

�أخرى

3.844.158

1.765.477

23.206.663

21.571.302

 - 11تعويضات نهاية الخدمة
2011

2012
الر�صيد يف  1يناير

10.459.177

8.717.739

املخ�ص�ص لل�سنة

3.772.002

2.508.003

التحويل �إلى ح�سابات جاري امل�ساهمني

()1.940.790

-

امل�سدد خالل ال�سنة

()1.563.666

()766.565

الر�صيد يف  31دي�سمرب

10.726.723

10.459.177
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(بالريال السعودي)
 - 12رأس المال

بلغ ر�أ�س املال يف تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة يف عام  2000حوايل  60مليون ريال �سعودي.
قرر ال�شركاء زيادة ر�أ�س املال مببلغ  160مليون ريال �سعودي يف  2008و  100مليون ريال �سعودي يف  ،2010و  40مليون ريال �سعودي يف  2011عن طريق التحويل
من احل�سابات امل�ساهمني والأرباح امل�ستبقاة .وكذلك قرر ال�شركاء �إدخال �شريكني جديدين من خالل حتويل جزء من ح�صتهم يف ال�شركة لل�شركاء اجلدد.
خالل عام  ،2012قرر ال�شركاء زيادة ر�أ�س املال مببلغ  40مليون ريال �سعودي من خالل حتويل مبلغ  15مليون ريال �سعودي من الأرباح امل�ستبقاة ومبلغ  25مليون
ريال �سعودي من ح�سابات امل�ساهمني.
يت�ألف ر�أ�س مال ال�شركة كما يف  31دي�سمرب  2012و  2011من  400.000ح�صة ( 360.000 :2011ح�صة) بقيمة ا�سمية  1.000ريال �سعودي للح�صة الواحدة
كما يلي:
امل�ساهمني

املبل ـ ـ ــغ

ن�سبة امللكية
2012

2011

2011

2012

�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

٪35.32

٪35.32

141.280.000

127.152.000

�شركة �إبراهيم عبد اهلل �أبو نيان واخوانه

٪35.32

٪35.32

141.280.000

127.152.000

ال�سيد/عبد اهلل عبد الرحمن �إبراهيم املعمر

٪19.46

٪19.46

77.840.000

70.056.000

ال�سيد/عماد عبد القادر املهيدب

٪4.95

٪4.95

19.800.000

17.820.000

ال�سيد/عبد الإله عبد اهلل ابو نيان

٪4.95

٪4.95

19.800.000

17.820.000

٪100

٪100

400.000.000

360.000.000

متت املوافقة على الإجراءات القانونية من قبل وزارة التجارة وال�صناعة.
 - 13االحتياطي النظامي

مت�شي ًا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بتخ�صي�ص  ٪10من �صايف الدخل حتـى يبلغ هذا االحتياطي
ما ن�سبته  ٪50من ر�أ�س املال� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع كتوزيعات �أرباح.
 - 14مصاريف بيع وتوزيع
2011

2012
رواتب وملحقاتها

2.851.201

3.387.886

نقل و�شحن

27.777.382

23.236.001

عموالت بيعية

3.058.892

2.115.614

م�صاريف ديون م�شكوك يف حت�صيلها

2.559.168

-

�إ�صالح و�صيانة

1.180.125

1.218.749

ا�ستهالكات

413.119

301.030

�أخرى

1.141.505

643.334

38.981.392

30.902.614
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 - 15مصاريف عمومية وادارية
2011

2012
رواتب وملحقاتها

28.786.609

19.828.785

ا�ستهالكات

2.485.836

2.368.618

اتعاب مهنية

20.000

2.657.552

ا�صالح و�صيانه

702.429

470.596

ات�صاالت

533.636

649.452

م�صاريف �سفر

609.855

1.092.378

م�صاريف ت�أمني

895.629

553.835

ايجار

100.738

376.980

ا�شرتاكات

-

219.811

عموالت

1.163

-

درا�سة جدوى

-

994.780

تدريب

-

761.248

قرطا�سية

291.084

444.876

مطالبات

2.415.450

-

ر�سوم حكومية

1.026.326

501.731

م�صاريف حمملة من امل�ساهمني

185.965

-

م�صاريف بنكية

498.162

665.703

�أخرى

4.477.388

1.594.277

43.030.270

33.180.622
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 - 16فريضة الزكاة وضريبة الدخل

مت احت�ساب م�صاريف الزكاة املحملة للمجموعة بناء على البيانات املالية املنف�صلة لل�شركة و�شركاتها التابعة.
�أ)	�إن العنا�صر الرئي�سية لوعاء الزكاة للمجموعة هي كما يلي:
موجودات غري متداولة
مطلوبات غري متداولة
حقوق ال�شركاء ،ر�صيد �أول املدة
�صايف الربح قبل الزكاة

2012
920.331.993
450.568.402
431.232.006
38.304.150

2011
918.013.090
564.100.273
343.036.682
86.584.189

ب)	�إن حركة خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل هي كما يلي:
الر�صيد يف  1يناير
املخ�ص�ص لل�سنة
امل�سدد خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2012
734.097
476.722
()951.468
259.351

2011
979.885
795.166
()1.040.954
734.097

ج) ربوطات قائمة
ا�ستلمت ال�شركة الربوطات الزكوية والبالغة  12.8مليون ريال �سعودي للأعوام من  2006حتى  .2008قامت ال�شركة باال�ستئناف �ضد هذه الربوطات ،وخالل
العام قامت م�صلحة الزكاة والدخل بخف�ض مبلغ املطالبة �إلى  3.8مليون ريال �سعودي ،وال تزال الإدارة حالي ًا يف مرحلة درا�سة اخليارات لال�ستئناف مرة �أخرى.
�إن الربوطات الزكوية للأعوام من  2009وحتى  2011ال تزال قيد املراجعة من قبل م�صلحة الزكاة والدخل.
 - 17المعامالت مع جهات ذات عالقة

�أ)	�إن املعامالت اجلوهرية مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب هي كما يلي:

بيع ا�ستثمارات

2012

2011

-

99.000.000

ب) يتكون املطلوب من جهة ذات عالقة مما يلي:

بيع �شركة بيئتنا

2012

2011

73.238.563

99.000.000

ج) يتكون املطلوب جلهات ذات عالقة مما يلي:
2012

2011

�شركة �إبراهيم عبد اهلل �أبو نيان واخوانه

7.614.551

-

�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

114.551

-

7.729.102

-
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

(بالريال السعودي)
 - 18المطالبات

خالل عام  ،2008قامت املديرية العامة للمياه بنزع ملكية قطعة �أر�ض واملباين املقامة عليها واململوكة من قبل ال�شركة لالنتفاع العام وقامت ب�شكل غري عادل
بتعوي�ض ال�شركة مببلغ  28.9مليون ريال �سعودي .قامت ال�شركة بنقا�ش التعوي�ض وطالبت بتعوي�ض ي�ساوي القيمة ال�سوقية للأر�ض .الحق ًا ح�صلت ال�شركة على
قرار ب�إلزام املديرية بدفع  80.2مليون ريال �سعودي والذي مل توافق عليه املديرية.
قامت ال�شركة برفع ق�ضية للدائرة اال�ستئنافية والتي ما تزال قيد الإجراء .تعتقد �إدارة ال�شركة ب�أن النتيجة النهائية �ستكون ل�صاحلها و�سيتم �إثبات �أي ربح �أو
خ�سارة عند حتديد النتيجة النهائية.
 - 19عقود اإليجار التشغيلي

�أبرمت املجموعة عدة عقود �إيجار ت�شغيلي والتي عاد ًة تكون مدتها �سنة واحدة وتتعلق ب�صورة رئي�سية ببع�ض العقارات .بلغت امل�صاريف الإيجارية املتعلقة بهذه
االتفاقيات لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2012حوايل  7.206.062ريال �سعودي ( 4.801.863 :2011ريال �سعودي).
 - 20االلتزامات واالرتباطات المحتملة

كما يف  31دي�سمرب  ،2012كانت املجموعة ملزمة بخطابات اعتمادات م�ستحقة بحوايل  14.466.433ريال �سعودي ( 27.820.360 :2011ريال �سعودي) والتي
�صدرت يف فرتات عمل اعتيادية.
 - 21تفاصيل القطاعات

�إن الن�شاط الرئي�سي للمجموعة يتكون من ال�صناعة والتجارة .ان املوجودات واملطلوبات وااليرادات والدخل ال�صايف لل�شركة و�شركتها التابعة م�صنفة �ضمن
تفا�صيل القطاعات كما يف نهاية ال�سنة ح�سب التايل:
2012
قطاع ال�صناعة

قطاع التجارة

اال�ستبعادات

املجم ــوع

املوجودات

1.367.376

108.605

()57.744

1.418.237

املطلوبات

897.906

80.455

()29.637

948.724

الإيرادات

605.969

258.025

()210.416

653.578

�صايف الدخل اخلا�ص امل�ساهمني يف ال�شركة

37.827

7.662

()7.662

37.827

قطاع ال�صناعة

قطاع التجارة

2011
اال�ستبعادات

املجم ــوع

املوجودات

1.403.328

83.839

()39.899

1.447.268

املطلوبات

972.098

54.554

()10.658

1.015.994

الإيرادات

594.940

275.560

()219.665

650.835

�صايف الدخل اخلا�ص امل�ساهمني يف ال�شركة

85.748

28.383

()28.383

85.748

 - 22القيمة العادلة

با�ستثناء اال�ستثمارات ،ف�إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة تقارب قيمتها الدفرتية.
 - 23أرقام المقارنة

مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام �سنة  2011لتتوافق مع العر�ض لل�سنة احلالية.
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2011

(بالريال السعودي)
اي�ضاح

2010

2011

املوجودات
موجودات متداولة
34.430.555

17.953.745

نقد وار�صدة لدى البنوك
ذمم مدينة

3

203.619.752

117.092.639

مطلوب من جهة ذات عالقة

19

99.000.000

-

خمزون

4

116.562.526

144.260.121

م�صاريف مدفوعة مقدما و�أر�صدة مدينة اخرى

5

75.641.798

54.686.024

529.254.631

333.992.529

جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة

-

103.242.036

6

ا�ستثمارات يف �شركات

918.013.070

868.996.446

جمموع املوجودات غري املتداولة

918.013.070

972.238.482

جمموع املوجودات

1.447.267.701

1.306.231.011

7

ممتلكات واالت ومعدات

املطلوبات وحقوق ال�شركاء
مطلوبات متداولة
قرو�ض ق�صرية الأجل و اوراق دفع

8

143.030.542

227.406.343

اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

8

256.445.832

188.731.328

30.854.975

31.879.823

21.571.302

14.817.084

451.893.651

462.834.578

ذمم دائنة
9

م�صاريف م�ستحقة وار�صدة دائنة اخرى
جمموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة
قرو�ض طويلة االجل

8

553.641.096

491.642.012

تعوي�ضات نهاية اخلدمة

11

10.459.177

8.717.739

564.100.273

500.359.751

جمموع املطلوبات غري املتداولة
حقوق ال�شركاء
ر�أ�س املال

12

360.000.000

220.000.000

الزيادة املقرتحه يف ر�أ�س املال

12

-

100.000.000

احتياطي نظامي

13

28.123.133

19.548.351

�أرباح م�ستبقاة

18.519.069

6.346.027

ح�سابات ال�شركاء

24.589.804

()2.857.696

جمموع حقوق امللكية اخلا�صة بال�شركاء يف ال�شركة

431.232.006

343.036.682

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

41.771

-

جمموع حقوق ال�شركاء

431.273.777

343.036.682

جمموع املطلوبات وحقوق ال�شركاء

1.447.267.701

1.306.231.011

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

(بالريال السعودي)
اي�ضاح

2010

2011

املبيعات

650.835.291

471.063.207

تكلفة املبيعات

()475.900.633

()322.059.113

الربح الإجمايل

174.934.658

149.004.094

م�صاريف بيع وتوزيع

14

()30.902.614

()26.151.551

م�صاريف عمومية وادارية

15

()33.180.622

()26.133.733

الدخل من االعمال

110.851.422

96.718.810

م�صاريف مالية

()25.999.673

()19.774.890

ح�صة ال�شركة من خ�سائر م�شروع م�شرتك

6

()3.908.552

()347.144

الربح من بيع ا�ستثمار

6

366.461

-

ايرادات اخرى

5.274.531

4.694.267

�صايف الدخل قبل الزكاة

86.584.189

81.291.043

()795.166

()649.664

85.789.023

80.641.379

الزكاة و�ضريبة الدخل
�صايف الدخل

10

�صايف الدخل موزع على:
ال�شركاء يف ال�شركة

85.747.824

80.641.379

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

41.199

-

85.789.023

80.641.379

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة حقوق الشركاء الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

(بالريال السعودي)
�إي�ضاح

الزياده املقرتحه
يف ر�أ�س املال

ر�أ�س املال

�أحتياطي
نظامي

�أرباح م�ستبقاه

ح�سابات ال�شركاء

حقوق امللكية
غري امل�سيطرة

املجم ــوع

الر�صيد يف  1يناير
2010

220.000.000

-

11.484.213

4.168.786

()2.939.698

-

232.713.301

�صايف الدخل ل�سنة
2010

-

-

-

80.641.379

-

-

80.641.379

-

-

8.064.138

()8.064.138

-

-

-

املحول الى
االحتياطي
النظامي

13

املحول من االرباح
امل�ستبقاة
وح�سابات
ال�شركاء الى
ح�ساب الزيادة
املقرتحة يف ر�أ�س
املال

-

100.000.000

-

()70.400.000

()29.600.000

-

-

احلركة خالل
ال�سنة

-

-

-

-

29.682.002

-

29.682.002

الر�صيد يف 31
دي�سمرب 2010

220.000.000

100.000.000

19.548.351

6.346.027

()2.857.696

-

343.036.682

�صايف الدخل ل�سنة
2011

-

-

-

85.747.824

-

41.199

85.789.023

-

-

8.574.782

()8.574.782

-

-

-

املحول الى ر�أ�س
املال

140.000.000

()100.000.000

-

()40.000.000

-

-

-

االرباح املحولة الى
ح�سابات ال�شركاء

-

-

-

()25.000.000

25.000.000

-

-

احلركة خالل
ال�سنة

-

-

-

-

2.447.500

572

2.448.072

الر�صيد يف 31
دي�سمرب 2011

360.000.000

-

28.123.133

18.519.069

24.589.804

41.771

431.273.777

املحول الى
االحتياطي
النظامي

13
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

(بالريال السعودي)
2011
الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف الدخل قبل الزكاة وحقوق امللكية غري امل�سيطرة
تعديالت:
ا�ستهالكات
ارباح بيع ممتلكات واالت ومعدات
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة
ح�صة ال�شركة من ارباح �شركة تابعة
ارباح بيع ا�ستثمار
ح�صة ال�شركة من خ�سائر م�شروع م�شرتك
تعوي�ضات نهاية اخلدمة
التغيريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ذمم مدينة
خمزون
م�صاريف مدفوعة مقدما وار�صدة مدينة اخرى
ذمم الدائنة
م�صاريف م�ستحقة وار�صدة دائنة اخرى
النقد املتوفر من االن�شطة الت�شغيلية
الزكاة املدفوعة
تعوي�ضات نهاية اخلدمة املدفوعة
�صايف النقد املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية
ا�ستثمارات يف �شركات
�شراء ممتلكات واالت ومعدات
املتح�صل من بيع ممتلكات واالت ومعدات
�صايف النقد امل�ستخدم يف االن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
قرو�ض ق�صرية االجل واوراق دفع
قرو�ض طويلة االجل
ح�سابات ال�شركاء
حقوق امللكية غري امل�سيطرة
�صايف النقد املتوفر من االن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف  1يناير
النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

86.584.189

81.291.043

56.713.352
()440.527
3.000.000
()366.461
3.283.154
2.508.003

39.368.799
()157.545
2.066.259
3.100.000
()678.209
347.144
3.202.036

()86.527.113
()14.477.849
()15.509.038
()1.033.848
7.000.006
40.733.868
()1.040.954
()766.565
38.926.349

()32.069.396
()15.371.473
()275.545
8.047.093
888.616
89.758.822
()69.779
()284.881
89.404.162

()4.121.393
()67.683.111
1.569.106
()70.235.398

3.689.035
()132.786.458
258.745
()128.838.678

()84.375.801
129.713.588
2.447.500
572
47.785.859
16.476.810
17.953.745
34.430.555

94.540.983
()76.824.812
29.682.002
47.398.173
7.963.657
9.990.088
17.953.745

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة  -يتبع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

(بالريال السعودي)
2010

2011
املعامالت غري النقدية
املحول من ال�شركاء واالرباح امل�ستبقاة الى ح�ساب الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س املال

-

100.000.000

الزيادة يف ر�أ�س املال من خالل االرباح امل�ستبقاة

40.000.000

-

الزيادة يف ر�أ�س املال من خالل ح�ساب الزيادة املقرتحة يف را�س املال

100.000.000

-

ا�ضافات االت ومعدات من خالل املخزون

39.175.444

-

�شطب خمزون خالل ال�سنة من املخ�ص�ص

2.810.667

-

بيع ا�ستثمارات ب�صايف القيمة الدفرتية جلهة ذات عالقة

99.000.000

-

املحول من اال�ستثمارات الى االر�صدة املدينة االخرى

3.562.500

-

توزيعات ارباح م�ستحقة من اال�ستثمارات

1.884.236

-

توزيعات ارباح حمولة الى ح�سابات ال�شركاء

25.000.000

-

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

(بالريال السعودي)
 - 1التكوين والنشاط

ان �شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة وانتاج الورق املحدودة (ال�شركة) هي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة بتاريخ 1421/7/ 3هـ ( املوافق/10/1
2000م) حتت رقم  4030131516فى ال�سجل التجاري مبدينة جدة.
قرر ال�شركاء حتويل و�ضع ال�شركة القانوين من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة الى �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة .وافقت وزارة التجارة وال�صناعة على هذا
التحويل بالقرار الوزاري رقم  44بتاريخ 1433/2/14هـ ( املوافق  .)2012/1/8بالإ�ضافة الى ذلك  ،قرر ال�شركاء طرح ال�شركة مل�ساهمة عامة وا�ستعانوا
مب�ست�شارين ماليني وم�ست�شارين �آخرين لأنهاء ملف هذه العملية لدى هيئة �سوق املال.
يف الفرتة الالحقة ،قرر ال�شركاء بتاريخ  21ربيع الثاين 1433ﻫ (املوافق  14مار�س  )2012زيادة ر�أ�سمال ال�شركة مببلغ  40مليون ريال �سعودي لي�صبح  400مليون
ريال �سعودي بنف�س ن�سبة ال�شراكة من خالل التحويل من ح�سابات ال�شركاء واالرباح امل�ستبقاة.
ان ن�شاط ال�شركة الرئي�سي وال�شركات امل�ستثمر بها هو انتاج وبيع ورق كرافت وورق متعرج مبوجب ترخي�ص وزارة ال�صناعة والتجارة رقم �/1500ص بتاريخ
1420/11/28ﻫ.
يقع مقر ال�شركة الرئي�سي يف مدينة جدة.
 - 2ملخص ألهم السياسات المحاسبية

لقد مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية .ان ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل
املجموعة هي على النحو الآتي:
أساس توحيد القوائم المالية

ت�شتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية لكل من ال�شركة وال�شركات التابعة التالية والتي متتلك ال�شركة حق ال�سيطرة عليها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر
من خالل �شركاتها التابعة (امل�شار اليها فيما بعد «املجموعة» �أو «ال�شركة»):
ا�سم ال�شركة التابعة

ن�سبة امللكية

مكان الت�سجيل

الن�شاط الرئي�سي

�شركة جتميع وتدوير املخلفات املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

 ٪97مبا�شر
 %3غري مبا�شر

جتارة اجلملة والتجزئة للنفايات الورقية والكرتون والبال�ستيك

�شركة االجنازات املتخ�ص�صة املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

 ٪97مبا�شر
 %3غري مبا�شر

جتارة اجلملة والتجزئة لالوراق امل�ستعملة والكرتون واملواد البال�ستيكية

�شركة مول فايرب املحدودة

اململكة املتحدة

 ٪51مبا�شر

جتارة اجلملة للنفايات الورقية

لقد مت �إعداد القوائم املالية املوحدة بتجميع البنود املت�شابهة من املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية وااليرادات وامل�صاريف وقد مت ا�ستبعاد املعامالت والأر�صدة
اجلوهرية بني ال�شركة وال�شركات التابعة.
االساس المحاسبي

تعد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية ومبد�أ اال�ستحقاق.
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تحقق المبيعات

تتحقق املبيعات عند ا�صدار الفواتري وت�سليم الب�ضاعة للعمالء وتظهر بال�صايف بعد اخل�صم التجاري �أوخ�صم الكميات .
المصاريف

تتكون م�صاريف البيع والتوزيع ب�شكل رئي�سي من التكاليف امل�صروفة لتوزيع وبيع منتجات املجموعة .ويتم ت�صنيف امل�صاريف الأخرى كم�صاريف عمومية وادارية.
تت�ضمن امل�صاريف العمومية واالدارية امل�صاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر بتكلفة املبيعات وفقا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف
اململكة العربية ال�سعودية .ويتم توزيع امل�صاريف  ،اذا دعت احلاجة لذلك  ،بني امل�صاريف العمومية واالدارية وتكلفة املبيعات على �أ�سا�س ثابت.
النقد وما في حكمه

يت�ضمن النقد وما يف حكمه النقد والودائع حتت الطلب واال�ستثمارات ذات ال�سيولة العالية التي ميكن ت�سييلها خالل فرتة ثالثة �شهور �أو �أقل.
الذمم المدينة

تظهر الذمم املدينة مببلغ الفاتورة ناق�صا خم�ص�ص املبالغ غري املح�صلة ،يتم تقدير املبالغ امل�شكوك يف حت�صيلها عندما ي�صبح من غري املمكن حت�صيل كامل
املبلغ .يتم �شطب الديون املعدومة عند حتققها.
المخزون

تظهر الب�ضاعة ب�سعر الكلفة �أو �صايف القيمة امل�سرتدة �أيهما اقل  .ويتم حتديد التكلفة اجلاهزة للبيع على �أ�سا�س طريقة املتو�سط املرجح وتت�ضمن تكلفة املواد
امل�ستخدمة وامل�صاريف ال�صناعية املبا�شرة باال�ضافة الى ن�سبة حمددة من امل�صاريف ال�صناعية غري املبا�شرة .كما يتم تقييم جميع انواع الب�ضاعة االخرى على
�أ�سا�س طريقة املتو�سط املرجح.
االستثمارات في الشركات

تظهر اال�ستثمارات يف ال�شركات اململوكة بن�سبة ال تقل عن  %20وهناك ت�أثري فعال للمجموعة عليها مبوجب طريقة حقوق امللكية بحيث ت�سجل اال�ستثمارات بالتكلفة
ويتم تعديلها بعد ذلك يف �ضوء التغري يف ح�صة املجموعة يف �صايف ا�صول ال�شركة امل�ستثمر بها وي�شار اليها انها �شركات زميلة (ن�سبة امللكية من  .)٪50 - ٪20ان
ح�صة املجموعة يف �صايف ارباح �أو خ�سائر ال�شركات الزميلة لل�سنة يتم ادراجها �ضمن قائمة الدخل املوحدة.
يظهر اال�ستثمار يف امل�شروع امل�شرتك بالتكلفة والذي هو يف جممله االت ومعدات ومباين ويتم ا�ستهالكه على فرتة � 15سنة والتي هي فرتة العقد ويتم قيد ح�صة
ال�شركة من ارباح �أو خ�سائر امل�شروع بح�سب ح�صة ال�شركة ويتم ادراجها يف قائمة الدخل املوحدة.
يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية لكافة اال�ستثمارات باالنخفا�ض غري امل�ؤقت يف قيمتها  ،ويتم �إدراج قيمة الإنخفا�ض يف قائمة الدخل املوحدة .
حقوق الملكية غير المسيطرة

يتم اثبات حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف �صايف ا�صول (با�ستثاء ال�شهرة) ال�شركات التابعة ب�شكل منف�صل عن حقوق املجموعة يف �صايف تلك اال�صول .تتكون
حقوق امللكية غري امل�سيطرة من مبالغ هذه احلقوق التي يتم اثباتها بتاريخ عملية جتميع االعمال باال�ضافة الى ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف التغريات يف
حقوق امللكية التي حت�صل بعد تاريخ التجميع
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الشهرة

متثل ال�شهرة الفائ�ض من تكلفة اال�ستثمار عن ح�صة املجموعة يف القيمة العادلة ل�صايف ا�صول ال�شركة امل�ستثمر فيها كما بتاريخ التملك وتظهر بالتكلفة بعد
تعديلها مبقدار الهبوط يف قيمتها (ان وجد) .تتم مراجعة القيمة الدفرتية لل�شهرة ب�شكل دوري لتحديد فيما اذا كان هنالك �أي م�ؤ�شر على وجود هبوط يف قيمة
ال�شهرة .ويف حال وجود �أي م�ؤ�شر ،فانه يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية لل�شهرة الى حد القيمة املتوقع ا�سرتدادها ويتم االعرتاف باخل�سارة النا�شئة عن هذا الهبوط
يف قائمة الدخل املوحدة وال يتم عك�س تلك اخل�سارة يف الفرتة�/أو الفرتات االحقة.
الممتلكات واالالت والمعدات

تظهر املمتلكـات واالالت واملعدات بالتكلفة مطروحا منها جممع اال�ستهالك املرتاكم .تعترب م�صـاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ايرادية� ،أما م�صاريف
التح�سينات فتعترب م�صاريف ر�أ�سمالية .ويجري احت�ساب اال�ستهالكات على �أ�سا�س العمر االنتاجي املتوقع وذلك با�ستعمال طريقة الق�سـط الثابت� .إن معدالت
اال�ستهالك املتوقعة للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات هي على النحو الآتي:
مباين وكبائن متحركه

٪17 - ٪3

االت ومعدات

٪20 - ٪5

اثاث وجتهيزات مكتبية

٪25 - ٪17

�سيارات

٪25 -٪20

مشاريع تحت التنفيذ

متثل م�شاريع حتت التنفيذ جميع التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة املتعلقة مب�شاريع حتت التنفيذ ويتم ر�سملتها كممتلكات واالت ومعدات عند اكتمال امل�شروع.
الموجودات والمطلوبات المالية

تتكون املوجودات املالية من النقد وما يف حكمه والذمم املدينة والأ�ستثمارات و تظهر املوجودات املالية با�ستثناء اال�ستثمارات بقيمتها الدفرتية بعد طرح
خم�ص�ص املبالغ املقدرة التي ال ميكن ا�سرتدادها .
ت�صنف املطلوبات املالية بناء على الغاية من االتفاقيات املوقعة بني الطرفني .تتكون املطلوبات املالية اجلوهرية ب�شكل ا�سا�سي من الذمم الدائنة وقرو�ض ق�صرية
و طويلة االجل والتي تظهر بقيمتها الدفرتية .
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

يتم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل موحدة تقييم املوجودات املالية ملعرفة ما �إذا كان هناك م�ؤ�شرات على االنخفا�ض يف القيمة ،تخف�ض قيمة املوجودات املالية �إذا
كان هناك دليل مو�ضوعي على حدوث انخفا�ض يف قيمة التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية لهذه املوجودات نتيجة حلدث �أو �أحداث قد وقعت بعد الت�سجيل
الأويل للموجودات املالية.
يف حالة بع�ض فئات املوجودات املالية كالذمم املدينة على �سبيل املثال التي يتم تقييمها على �أ�سا�س �أنه لن يحدث انخفا�ض يف قيمتها ب�شكل �إفرادي ف�إنها تقيم
الحق ًا على �أ�سا�س اجمايل ،قد ي�شتمل الدليل املو�ضوعي على حدوث انخفا�ض يف قيمة حمفظة الذمم املدينة ح�سب خربة املجموعة �سابقا يف حت�صيل املبالغ
وحدوث زيادة يف عدد املبالغ التي يت�أجل �سدادها �إلى ما هو �أطول من متو�سط فرتة االئتمان العادية وكذلك التغريات املنظورة يف الظروف االقت�صادية الوطنية
�أو املحلية التي ترتبط بحدوث تعرث يف �سداد الذمم املدينة.
يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للموجودات املالية من خالل ا�ستخدام ح�ساب خم�ص�ص ،ويف حالة اعتبار موجودات مالية على �أنها غري قابلة للتح�صيل ف�إنه يتم
�شطبها مقابل ح�ساب املخ�ص�ص ،تقيد املبالغ امل�سرتدة الحق ًا من املبالغ التي �سبق �شطبها حل�ساب قائمة الدخل املوحدة ،تدرج التغريات يف القيمة الدفرتية
حل�ساب املخ�ص�ص يف قائمة الدخل املوحدة.
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االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة باستثناء الشهرة

يتم ب�شكل دوري �إجراء مراجعة للقيمة الدفرتية للموجودات غري املتداولة للمجموعة للت�أكد من وجود �أي دليل على وقوع �أي خ�سارة ناجتة عن انخفا�ض يف قيمة
املوجودات .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل لتحديد حجم هذه اخل�سارة .ويف احلاالت التي ال ميكن فيها تقدير
القيمة القابلة لال�سرتداد للأ�صل ب�شكل افرادي ،تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة املكونة للنقد التي ينتمي �إليها ذلك اال�صل.
ويعترب الأ�صل غري املتداول متدنيا اذا كانت قيمته الدفرتية �أعلى من قيمته القابلة للإ�سرتداد .ولتحديد قيمة الإنخفا�ض تقوم املجموعة مبقارنة القيمة الدفرتية
للأ�صل غري املتداول مع التدفقات النقدية غري املخ�صومة املتوقعة للأ�صل امل�ستخدم و�إذا ما كانت قيمة الأ�صل الدفرتية تفوق التدفقات النقدية غري املخ�صومة
للأ�صل ،تقوم املجموعة بتقدير القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من الأ�صل .وتعترب الزيادة يف القيمة الدفرتية عن القيمة احلالية للتدفقات
النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من الأ�صل كخ�سائر انخفا�ض.
يتم اثبات خ�سائر االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل فورا يف قائمة الدخل املوحدة .و�إذا ما مت الحقا عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة ،عندئذ تتم زيارة القيمة
الدفرتية للأ�صل �إلى القيمة املعدلة القابلة لال�سرتداد ،على اال تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما
لو مل يتم اثبات خ�سارة االنخفا�ض يف قيمة ذلك الأ�صل يف ال�سنوات ال�سابقة .ان عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض يتم اثباته فورا يف قائمة الدخل املوحدة.
عقود اإليجار

يتم ت�صنيف عقود الإيجار كعقود �إيجار متويلي �إذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة بالأ�صل مو�ضوع العقد الى امل�ست�أجر .
ويتم ت�صنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود �إيجار ت�شغيلي .
يتم حتميل االيجارات امل�ستحقة مبوجب عقود االيجار الت�شغيلي على قائمة الدخل املوحدة خالل مدة عقد االيجار الت�شغيلي وذلك با�ستخدام طريقة الق�سط
الثابت .
فروقات العمالت االجنبية

يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند �إجراء املعاملة .ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت
الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ � .إن الأرباح واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات �أو حتويل العمالت
الأجنبية يتم �إدراجها �ضمن قائمة الدخل املوحدة.
عند التوحيد ،حتول املوجودات واملطلوبات لل�شركات التابعة للمجموعة وا�شركة الزميلة الى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل
املوحدة .حتول االيرادات وامل�صاريف مبتو�سط �أ�سعار التحويل للفرتة .ت�صنف الفروقات الناجتة عن التحويل ،ان كانت مادية ،كحقوق ملكية وت�سجل كاحتياطي
ترجمة عمالت اجنبية باملجموعة .يتم قيد هذه الفروقات يف قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي يتم فيها ا�ستبعاد الوحدة االجنبية.
تكاليف التمويل

تكاليف التمويل التي ترتبط مبا�شرة ب�شراء �أو بناء �أو انتاج موجودات م�ؤهلة للر�سملة ،وهي املوجودات التي يتطلب جتهيزها للغر�ض املطلوب منها فرتة زمنية
طويلة ،يتم ا�ضافتها الى كلفة تلك املوجودات ،حتى يكتمل ب�شكل �أ�سا�سي جتهيز املوجودات للغر�ض من ا�ستخدامها .ان تكاليف التمويل الأخرى يتم ادراجها يف
قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي يتم تكبدها فيها.
الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة

يتم اثبات املطلوبات بخ�صو�ص املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل للب�ضاعة �أو اخلدمات امل�ستلمة �سواء �صدر بها فواتري ام ال من قبل املورد.
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تعويضات نهاية الخدمة

يتم اال�ستدراك لتعوي�ضات نهاية اخلدمة يف القوائم املالية املوحدة وفقا ملتطلبات نظام العمل والعمال ال�سعودي على ا�سا�س الفرتة التى ام�ضاها املوظف يف خدمة
ال�شركة .
المخصصات

يتم اثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات (قانونية او متوقعة) على املجموعة ناجتة عن احداث �سابقة وان تكاليف �سداد هذه االلتزامات حمتملة وميكن
قيا�سها ب�شكل موثوق.
تقارير قطاعية

ان قطاع الت�شغيل �أحد مكونات املجموعة التي ت�ؤدي ان�شطة عملية وحت�صل منه املجموعة على ايرادات وتتكبد منه امل�صاريف وتتوفر عنه معلومات مالية قابل
للتقييم بانتظام من قبل �صاحب القرار الت�شغيلي الرئي�سي لتقرير كيفية توزيع املوارد وتقييم االداء .الغرا�ض االدارة فانه يتم تنظيم وحدات االعمال على ا�سا�س
املنتج واخلدمات ولها قطاعان قابالن لرفع تقارير وهما كما يلي:
 ال�صناعة – وي�شمل انتاج وبيع الورق
 املتاجرة – وي�شمل البيع باجلملة �أو التجزئة
يتم تقييم اداء القطاع على ا�سا�س الربح �أو اخل�سارة ويف بع�ض االحيان يتم التقييم خمتلفا عن الربح �أو اخل�سارة يف القوائم املالية املرفقة.
فريضة الزكاة وضريبة الدخل

تخ�ضع ال�شركة وال�شركات التابعة ال�سعودية لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية  .يتم اال�ستدراك للزكاة و�ضريبة الدخل وفقا ملبد�أ
اال�ستحقاق  .يتم احت�ساب خم�ص�ص الزكاة على �أ�سا�س الوعاء الزكوي ويتم احت�ساب خم�ص�ص �ضريبة الدخل على ا�سا�س �صايف الربح املعدل .ويجري ت�سجيل
اية فروقات بني املخ�ص�ص والربط النهائي حني يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال املخ�ص�ص.
تخ�ضع ال�شركة التابعة االجنبية ل�ضريبة الدخل يف بلدانها ذات ال�صلة .تتمثل م�صاريف �ضريبة الدخل يف مبلغ ال�ضريبة احلالية.
تبنى ال�ضريبة امل�ستحقة حاليا على الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة .يختلف الدخل اخلا�ضع لل�ضريبةعن الدخل كما ذكر يف قائمة الدخل املوحدة حيث يتم ا�ستبعاد بنود
دخل �أو م�صاريف خا�ضعة لل�ضريبة او اال�ستقطاع يف �سنوات قادمة� ،أو م�صاريف دائمة وغري قابلة لال�ستقطاع .يتم احت�ساب التزام ال�شركة التابعة بخ�صو�ص
ال�ضريبة احلالية با�ستخدام ا�سعار ال�ضريبة التي جرى �سنها يف نهاية فرتة اعداد التقرير.
 - 3ذمم مدينة
2011

2010

مدينون جتاريون

205.871.011

119.343.898

ينزل :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()2.251.259

()2.251.259

203.619.752

117.092.639
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 - 4مخزون
2010

2011
قطع غيار ولوازم غري معدة للبيع

34.490.117

71.038.029

مواد خام

74.675.259

69.510.521

ب�ضاعة تامة

10.686.484

6.811.571

ينزل :خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة

()3.289.334

()3.100.000

116.562.526

144.260.121

ان خمزون قطع الغيار يتعلق ب�شكل رئي�سي باالت ومعدات املجموعة ،ومن املتوقع ان ي�ستخدم ملدة تزيد عن �سنة.
خالل ال�سنة قامت املجموعة بتحويل جزء من خمزون قطع الغيار بقيمة  39.175.444ريال �سعودي الى املمتلكات واملعدات حيث انها تعترب جزءا ال يتجز�أ من
االت ومعدات املجموعة ومن املتوقع ان يتم ا�ستخدامها الكرث من �سنة واحدة.
خالل ال�سنة قامت املجموعة ب�شطب خمزون بقمية  2.810.666ريال �سعودي.
 -5مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى
2010

2011
املديرية العامة للمياة (اي�ضاح )17

30.490.630

30.490.630

�شركة �سو�سيتي ماروكيني دي دي�سيربي�ش ايت دي ري�سيكلنج ( اي�ضاح )6

3.562.500

-

�شركة ال�شرق الأو�سط حلماية البيئة املحدودة( اي�ضاح )6

1.884.236

-

دفعات مقدمة ملوردين

25.563.761

15.037.358

�سلف موظفني

1.242.999

1.304.754

م�صاريف مدفوعة مقدما

9.007.810

4.569.688

حمتجزات

1.231.903

1.519.327

�أخرى

2.657.959

1.764.267

75.798.641

54.686.024
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 -6استثمارات في شركات

تتالف اال�ستثمارات يف ال�شركات كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
بلد الت�أ�سي�س

ن�سبة امللكية (مبا�شر
وغري مبا�شر)٪

2011

2010

ا�ستثمار يف م�شروع م�شرتك ()1 – 6

اململكة العربية ال�سعودية

%50

-

78.929.500

�شركة �سو�سيتي ماروكيني دي
ري�سبريي�شن ايت دي ري�سايكليج ()1 – 6

اململكة املغربية

%50

-

24٫115٫709

�شركة مول فايرب املحدودة

اململكة املتحدة

%51

-

625٫398

-

103٫242٫036

ا�سم ال�شركة الزميله

ان حركة اال�ستثمار يف ال�شركات هي كما يلي:
2010

2011
الر�صيد كما يف  1يناير

103.242.036

106.600.006

احل�صة يف �صايف الربح يف امل�شروع امل�شرتك بال�صايف

1.971.442

4.031.686

احل�صة يف �صايف ربح ال�شركات التابعة

-

678.209

ا�ضافات

1.150.000

1.100.193

ارباح موزعة

()1.884.236

-

بيع اال�ستثمارات

()98.633.539

-

احلركة خالل ال�سنة

3.596.791

()4.789.228

مبالغ مدفوعة مقدما حمولة الى ار�صدة مدينة اخرى

()3.562.500

-

التعديالت واالنخفا�ضات

()5.879.994

()4.378.830

-

103.242.036

 1 – 6خالل ال�سنة ،قامت املجموعة ببيع ا�ستثمارها يف �شركة �سو�سيتي ماروكيني دي ري�سبريي�شن ايت دي ري�سايكليج بالقيمة الدفرتية كما يف تاريخ البيع ومت
حتويل املبالغ املدفوعة مقدما الى ح�ساب املدينون مع مبلغ البيع .باال�ضافة الى ذلك ،قامت املجموعة ببيع اال�ستثمار يف امل�شروع امل�شرتك جلهة ذات عالقة نتج
عنه ربح بقيمة  366.461ريال �سعودي.
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 -7ممتلكات واالت ومعدات
ارا�ضي
التكلفــة:
 1يناير 2010
اال�ضافات
اال�ستبعادات
التحويالت
 31دي�سمرب 2010
اال�ستهالكات
 1يناير 2010
اال�ضافات
اال�ستبعادات
التحويالت
 31دي�سمرب 2010
�صايف القيمة
الدفرتية كما يف 31
دي�سمرب 2010
 31دي�سمرب 2011
التكلفة
 1يناير 2011
اال�ضافات
اال�ستبعادات
التحويالت (اي�ضاح
)4
 31دي�سمرب 2011
اال�ستهالكات
 1يناير 2011
اال�ضافات
اال�ستبعادات
 31دي�سمرب 2011
�صايف القيمة
الدفرتية كما يف 31
دي�سمرب 2011

مباين وكبائن
متحركة

االت ومعدات

اثاث وجتهيزات
مكتبية

م�شاريع حتت
التنفيذ

�سيارات

املجموع

59.319.884
59.319.884

73.275.041
1.549.352
81.321.635
156.146.028

473.053.470
14.656.976
()200.279
324.008.067
811.518.234

11.448.719
1.030.577
495.011
12.974.307

19.439.388
4.605.526
()620.122
654.289
24.079.081

295.534.975
110.944.027
()406.479.002
-

932.071.477
132.786.458
()820.401
1.064.037.534

59.319.884

9.341.741
2.085.856
()239.268
11.188.329
144.957.699

126.328.642
32.361.533
()182.005
158.508.170
653.010.064

8.886.754
1.091.315
9.978.069
2.996.238

11.834.353
4.069.363
()537.196
15.366.520
8.712.561

-

156.391.490
39.608.067
()719.201
()239.268
195.041.088
868.996.446

59.319.884
-

156.146.028
2.339.033
()1.836
-

811.518.234
58.210.481
()1.685.770
39.175.444

12.974.307
2.232.237
()7.860
-

24.079.081
4.670.653
()1.562.712
-

230.707
-

1.064.037.534
67.683.111
()3.258.178
39.175.444

59.319.884

158.483.225

907.218.389

15.198.684

27.187.022

230.707

1.167.637.911

59.319.884

11.188.329
4.225.691
15.414.020
143.069.205

158.508.170
46.638.645
()861.251
204.285.564
702.932.825

9.978.069
1.365.002
()2.585
11.340.486
3.858.198

15.366.520
4.484.014
()1.265.763
18.584.771
8.602.251

230.707

195.041.088
56.713.352
()2.129.599
249.624.841
918.013.070

ت�شتمل االرا�ضي على قطعة �أر�ض بتكلفة  24.4مليون ريال �سعودي م�سجلة با�سم طرف ذي عالقة ويتم حتويلها مبوجب اقرار ملكية ل�صالح املجموعة ومل يتم
نقل ملكيتها حتى تاريخ اعداد هذه القوائم املالية املوحدة.
ان كافة االرا�ضى و املبانى و الكبائن املتحركة و االت و املعدات و االثاث و التجهيزات املكتبية املو�ضحة اعالة مرهونة مبوجب �سند رهن من الدرجة االولى ل�صالح
�صندوق التنمية ال�صناعيه ال�سعودي(اي�ضاح  ،)8ومرهونة من الدرجة الثانية ل�صالح البنك العربي الوطني ومن الدرجة الثالثة ل�صالح ال�ؤ�س�سة اال�سالمية
لتنمية القطاع اخلا�ص.
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 -8قروض وتسهيالت بنكية

 -1تت�ألف القرو�ض والت�سهيالت البنكية كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
�أ –  1قرو�ض ق�صرية االجل واوراق دفع
2011

2010

قرو�ض بنكية ق�صرية االجل – انظر (ب) ادناه

141.225.547

226.287.802

اوراق دفع

1.804.995

1.118.541

143.030.542

227.406.343

�أ –  2قرو�ض طويلة االجل
2011

2010

قرو�ض بنكية طويلة االجل – انظر (ب) ادناه

563.026.928

453.773.340

قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي – انظر (ج) ادناه

247.060.000

226.600.000

810.086.928

680.373.340

()256.445.832

()188.731.328

553.641.096

491.642.012

ينزل  :اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة االجل

ب– يوجد لدى املجموعة اتفاقيات ت�سهيالت بنكية مع عدة بنوك حملية على �شكل خدمات متويل  ،تي�سري وتورق ق�صرية و طويلة االجل حيث بلغت قيمة امل�ستغل
منها يف نهاية ال�سنة ما يقارب  705.8مليون ريال �سعودي ( 681.7 :2010مليون ريال �سعودي) وذلك لغر�ض متويل ا�سترياد مواد و معدات متعلقة ب�أن�شطة
املجموعة .ان كافة هذه الت�سهيالت البنكية ممنوحة ب�ضمان �سندات لأمر من املجموعة باجمايل مبلغ الت�سهيالت املمنوحة و ب�ضمان بع�ض ال�شركاء ورهن
على م�صنع املجموعة .حتمل هذه الت�سهيالت مبعدالت فائدة متغرية ترتاوح ما بني �سايبور %1.25 +الى �سايبور %3+وت�ستحق على مدد متفاوتة ترتاوح من
� 6أ�شهر و حتى � 6سنوات لكل عملية على حده.
تت�ضمن هذه االتفاقيات تعهدات مالية معينة والتي من �ضمنها ب�أن يتم احلفاظ على بع�ض الن�سب املالية كما تتطلب موافقة البنك امل�سبقة على توزيعات
االرباح .وقد قامت املجموعة مبخالفة بع�ض التعهدات  .مل تقم املجموعة باعادة ت�صنيف القرو�ض طويلة االجل كجزء متداول الن االدارة تعتقد بان البنك
لن يعترب اجمايل خدمات التمويل م�ستحقا بالكامل نظرا لعدم التقيد بتلك التعهدات .وبالتايل ،مت ت�صنيف ار�صدة القرو�ض اعاله وفقا ل�شروط ال�سداد
اال�صلية.
ج– قامت املجموعة بابرام اتفاقية قرو�ض مع �صندوق التنمية باجمايل مبلغ  255مليون ريال �سعودي بغر�ض التمويل اجلزئي لبناء املن�ش�آت االنتاجية للمجموعة.
بلغ اجلزء امل�ستغل منها ما يقارب  247مليون ريال �سعودي ( 227 :2010مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  .2011يبد�أ �سداد ر�صيد القر�ض القائم كما
يف  31دي�سمرب  2009على اق�ساط ن�صف �سنوية غري مت�ساوية القيمة ومتتد حتى مايو  .2017مبوجب احكام اتفاقيات قرو�ض �صندوق التنمية فان املمتلكات
واالالت واملعدات اخلا�صة باملجموعة مرهونة ك�ضمان ل�صالح �صندوق التنمية (انظر اي�ضاح  .)7ان قرو�ض �صندوق التنمية م�ضمونة اي�ضا من قبل ال�شركاء.
تتطلب اتفاقيات قر�ض �صندوق التنمية ،من بني امور اخرى ،احلفاظ على بع�ض الن�سب املالية وتوزيعات االرباح وحدا اق�صى مل�صروفات االيجار وامل�صاريف
الر�أ�سمالية .قامت املجموعة مبخالفت بع�ض التعهدات ،وال تتوقع ادارة ال�شركة ان يقوم �صندوق التنمية باتخاذ �أي اجراء حيال هذه املخالفة .وبالتايل ،مت
ت�صنيف القرو�ض اعاله وفقا ل�شروط ال�سداد اال�صلية.
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د – جدول ال�سداد للقرو�ض طويلة االجل
2011

2010

* 2011

-

188.731.328

2012

256.445.832

204.700.332

2013

210.372.750

101.833.334

2014

110.166.664

60.166.664

2015

100.041.682

46.041.682

2016

94.000.000

44.000.000

2017

39.060.000

34.900.000

810.086.928

680.373.340

* قامت املجموعة يف  23ذي احلجة 1432هـ (املوافق  19نوفمرب  )2011بالتقدم ل�صندوق التنمية باعادة جدولة ق�سط م�ستحق يف  2011بحيث ي�صبح
 5.700.000ريال �سعودي بدال من  35.700.000ريال �سعودي وقد ح�صلت املجموعة على موافقة ال�صندوق على ذلك ومت اعادة احت�ساب االق�ساط ح�سبما
ما هو مبني اعاله .وبذلك ا�صبح اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة االجل كما يف دي�سمرب  2010مبلغ  159.865.996ريال �سعودي بدال من 189.865.996
ريال �سعودي.
 -9مصاريف مستحقة وارصدة دائنة اخرى
2011

2010

م�صاريف م�ستحقة

20.634.835

11.393.401

فري�ضة الزكاة و�ضريبة الدخل (اي�ضاح )10

734.097

979.885

اخرى

202.370

2.443.798

21.571.302

14.817.084

 -10فريضة الزكاة وضريبة الدخل

مت احت�ساب م�صاريف الزكاة املحملة للمجموعة بناء على البيانات املالية املنف�صلة لل�شركة و�شركاتها التابعة.
�إن العنا�صر الرئي�سية للوعاء الزكوي للمجموعة هي كما يلي:
2011

2010

موجودات غري متداولة

918.013.070

972.238.482

مطلوبات غري متداولة

564.100.273

500.359.751

حقوق ال�شركاء ،ر�صيد �أول املدة

343.036.682

232.713.301

�صايف الدخل قبل الزكاة

86.584.189

81.291.043

مت تعديل بع�ض هذه املبالغ للو�صول للزكاة لل�سنة .
279

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق المحدودة
(شركة سعودية مساهمة مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

(بالريال السعودي)
ان حركة خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل هي كما يلي:
2011

2010

الر�صيد يف  1يناير

979.885

400.000

املحمل لل�سنة

795.166

649.664

امل�سدد خالل ال�سنة

()1.040.954

()69.779

الر�صيد يف  31دي�سمرب

734.079

979.885

ربوطات قائمة

ا�ستلمت ال�شركة الربوطات الزكوية والبالغة  12.8مليون ريال �سعودي لالعوام  2006و  2007و  2008حيث احتجت عليه ال�شركة وتعتقد ال�شركة ب�أنها متتلك
دليل دفاع قوي ميكنها من عدم دفع هذا املبلغ وبالتايل ،مل تقم ال�شركة ب�أخذ اي خم�ص�ص زكاة يف القوائم املالية املعدة .مل تت�سلم ال�شركة الربوطات الزكوية
النهائية من م�صلحة الزكاة والدخل لعامي  2009و .2010
 -11تعويضات نهاية الخدمة
2011

2010

الر�صيد يف  1يناير

8.717.739

5.800.584

املحمل لل�سنة

2.508.003

3.202.036

امل�سدد خالل ال�سنة

()766.565

()284.881

الر�صيد يف  31دي�سمرب

10.459.177

8.717.739

 -12رأس المال

قرر ال�شركاء زيادة ر�أ�س املال مببلغ  160مليون ريال �سعودي يف  2008و  100مليون ريال �سعودي يف  ،2010و  40مليون ريال �سعودي يف  2011عن طريق التحويل
من احل�سابات ال�شركاء واالرباح امل�ستبقاة .وكذلك قرر ال�شركاء ادخال �شريكني جديدين من خالل حتويل جزء من ح�صتهم يف ال�شركة لل�شركاء اجلدد.
يت�ألف ر�أ�س مال ال�شركة كما يف  31دي�سمرب  2011من  360.000ح�صة ( 220.000 :2010ح�صة) بقيمة ا�سمية  1.000ريال �سعودي للح�صة الواحدة كما يلي:
ال�شركاء

املبلغ

ن�سبة امللكية
2011

2010

2011

�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

٪35.32

٪40.27

127.152.000

88.594.000

�شركة ابراهيم عبد اهلل �أبو نيان واخوانه

٪35.32

٪40.27

127.152.000

88.594.000

ال�سيد/عبد اهلل عبد الرحمن �إبراهيم املعمر

٪19.46

٪19.46

70.056.000

42.812.000

ال�سيد/عماد عبد القادر املهيدب

٪4.95

-

17.820.000

-

ال�سيد/عبد الإله عبد اهلل ابو نيان

٪4.95

-

17.820.000

-

٪100

٪100

360.000.000

220.000.000

متت املوافقة على االجراءات القانونية من قبل وزارة التجارة .وال�صناعة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

(بالريال السعودي)
 -13االحتياطي النظامي

مت�شيا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بتخ�صي�ص  %10من �صايف الدخل حتـى يبلغ هذا االحتياطي
ما ن�سبته  %50من را�س املال  .ان هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع كتوزيعات ارباح .
 -14مصاريف بيع وتوزيع
2011

2010

رواتب وملحقاتها

3.387.886

640.531.3

نقل و�شحن

22.032.223

931.032.19

عموالت بيعية

2.115.614

489.721.1

ا�صالح و�صيانه

1.218.749

215.750

ا�ستهالكات

301.030

565.257

�شحن وتخلي�ص

1.203.778

-

اخرى

643.334

711.857

30.902.614

551.151.26

 - 15مصاريف عمومية وادارية
2011

2010

رواتب وملحقاتها

19.828.785

13.615.581

ا�ستهالكات

2.368.618

2.772.626

اتعاب مهنية

2.657.552

186.821

ا�صالح و�صيانه

470.596

672.030

ات�صاالت

649.452

480.261

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

-

2.250.000

�سفر

1.092.378

423.725

ت�أمني

553.835

501.030

ايجار

376.980

68.653

ا�شرتاكات

219.811

249.615

درا�سة جدوى

994.780

919.101

تدريب

761.248

562.569

قرطا�سية

444.876

174.036

ر�سوم حكومية

501.731

431.716

م�صاريف بنكية

665.703

412.851

اخرى

1.594.277

2.413.118

33.180.622

26.133.733
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 -16عقود اإليجار التشغيلي

دفعات مبوجب عقود �إيجار ت�شغيلي مت حتميلها كم�صاريف خالل ال�سنة

2011

2010

4.801.863

3.660.268

تتكون دفعات عقود الإيجار الت�شغيلي من الإيجارات امل�ستحقة على ال�شركة مقابل ا�ستئجار عقارات �سكنية  ،وتنتهي االلتزامات املتعلقة بها خالل �سنة واحدة .
 - 17االلتزامات واإلرتباطات المحتملة

يوجد على املجموعة كما يف  31دي�سمرب االلتزامات والإرتباطات املحتملة التالية:
2010

2011
اعتمادات م�ستندية

27.820.360

2.822.349

عقود ر�أ�سمالية مرتبط بها

-

2.822.349

خالل عام  ،2008قامت املديرية العامة للمياه بنزع ملكية قطعة �أر�ض واملباين املقامة عليها واململوكة من قبل ال�شركة لالنتفاع العام وقامت ب�شكل غري عادل
بتعوي�ض ال�شركة مببلغ  28.9مليون ريال �سعودي .قامت املجموعة بنقا�ش التعوي�ض وطالبت بتعوي�ض ي�ساوي القيمة ال�سوقية لالر�ض .الحقا قامت املجموعة
باحل�صول على قرار بالزام املديرية بدفع  80.2مليون ريال �سعودي والذي مل توافق عليه املديرية.
قامت املجموعة برفع ق�ضية للدائرة اال�ستئنافية والتي ما تزال قيد االجراء .تعتقد ادارة املجموعة بان النتيجة النهائية �ستكون ل�صاحلها و�سيتم اثبات �أي ربح
�أو خ�سارة عند حتديد النتيجة النهائية.
 -18ادارة المخاطر

ان امكانية تعر�ض املجموعة للمخاطر ومنهجها يف ادارة هذه املخاطر مو�ضح كما يلي:
�أ  -خماطر �سعر الفائدة
ان خماطر �سعر الفائدة تنتج من ان احتمالية التغري يف هذا ال�سعر قد ي�ؤثر على قيمة الأدوات املالية .ان املجموعة معر�ضة ملخاطر تقلب ا�سعار �سعر الفائدة على
قرو�ضها ومرابحاتها .ال تقوم املجموعة بالتحوط ملخاطر �سعر الفائدة.
ب  -خماطر ال�سيولة
ان خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية ،وتعمل املجموعة على ادارة خماطر ال�سيولة من خالل املحافظة على ار�صدة
كافية من النقد وما يف حكمه واحل�صول على ت�سهيالت بنكية.
ج -خماطر العمالت
تن�ش�أ خماطر العمالت من احتمالية ت�أثري التغيري يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية على قيمة املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية.
تتم غالبية مبيعات املجموعة بالريال ال�سعودي بينما تتم م�شرتياتها ب�شكل رئي�سي بالدوالر الأمريكي  .مبا �أن الريال ال�سعودي مثبت �سعره �أمام الدوالر الأمريكي،
ف�إن املجموعة لي�ست معر�ضة ملخاطر العمالت .
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 -19المعامالت مع جهات ذات عالقة

تعاملت املجموعة خالل ال�سنة مع اجلهات ذات العالقة التالية :
ا�سم ال�شركة

العالق ـ ــة

�شركة بيئتنا

�شركة �شقيقة

ان املعامالت اجلوهرية واملبالغ املتعلقة بذلك هي كما يلي:
بيع ا�ستثمارات

2011

2010

99.000.000

-

يتكون املطلوب من جهة ذات عالقة كما يف  31دي�سمرب  2011من املبلغ املطلوب من �شركة بيئتنا.
 -20تفاصيل القطاعات

ان الن�شاط الرئي�سي للمجموعة يتكون من ال�صناعة والتجارة .ان املوجودات واملطلوبات وااليرادات والدخل ال�صايف لل�شركة و�شركتها التابعة م�صنفة �ضمن
تفا�صيل القطاعات كما يف نهاية ال�سنة ح�سب التايل:
2011
قطاع ال�صناعة

اال�ستبعادات

قطاع التجارة

املجم ــوع

املوجودات

1.403.329.784

83.837.310

)39.899.393

1.447.267.701

املطلوبات

972.097.778

54.554.009

)10.657.863

1.015.993.924

االيرادات

594.940.064

257.560.397

()219.665.170

650.835.291

�صايف الدخل

85.747.824

28.382.718

)28.382.718

85.747.824

2010
قطاع ال�صناعة

قطاع التجارة

اال�ستبعادات

املجم ــوع

املوجودات

1.206.312.057

140.224.540

()40.314.586

1.306.222.011

املطلوبات

863.275.375

114.941.508

()15.022.554

963.194.329

االيرادات

436.107.282

187.364.003

()152.408.078

471.063.207

�صايف الدخل

80.641.379

22.836.779

()22.836.779

80.641.379

 -21القيمة العادلة

ب�أ�ستثناء الأ�ستثمارات ان القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة تقارب قيمتها الدفرتية .
 -22ارقام المقارنة

مت اعادة تبويب بع�ض ارقام �سنة  2010لتتوافق مع العر�ض لل�سنة احلالية .
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تركت هذه الصفحة فارغة عن قصد

