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 م٢٠١٦محتويات تق��ر مجلس اإلدارة عن العام 

 الصفحة الموضوع البند

 ٢  مقدمة -

 ٣ االسترا�يجية  –الرسالة  –الرؤيا  –التأسيس  أوالً 

 ٦ -٣ نمية البش��ةالت –برامج المسؤولية  –النشاط الرئيسي ثانياً 

 ٩-٧ التوسعات واألفاق المستقبلية  –المزايا التنافسية  – خطط وقرارات الشركة ثالثاً 

 ١٢ - ٩ بنشاط الشركة وشركا�ها التابعة وعمليا�ه المخاطر المتعلقة رابعاً 

 ١٦ -١٢ تو��ع األرباح   -التابعة الشركات  –تق��ر القطاعات  –ملخص النتائج المالية  خامساً 

  ١٧ -١٦ م٢٠١٦وصف المصالح والتغيرات في األسهم وأدوات الد�ن خالل العام  سادساً 

 ١٨ الشركة وشركا�ها التابعةالمعلومات المتعلقة بالقروض على  سابعاً 

 ١٩ التنا�ل عن الروا�ب والحق في تو��ع االرباح –تعامالت ذوي العالقة  ثامناً 

إقرار  –استثمارات لمصلحة الموظفين  – المدفوعات النظامية المستحقة تاسعاً 
 ١٩ المجلس

 ٢٠  المعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب حوكمة الشركات عاشراً 

 ٢٣ - ٢١ �تائج المراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية عشرالحادي 

 ٢٣ المساهمين حقوق-أي عقوبات على الشركة  –مراجع الحسابات   الثاني عشر

 ٢٩ - ٢٤ المكافآت  –العضوية -االجتماعات  –وتشكيلها  مجلس اإلدارة ولجانه التابعة الثالث عشر
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 مقدمة:
م وذلك لطرحھ ٢٠١٦السنوي عن إداء الشركة خالل العام املا��  ايديكم تقر�رهجلس إدارة الشركة ان يضع ب�ن م�سر 

  هللا.للمناقشة واملوافقة عليھ خالل اجتماع ا�جمعية العامة القادم بإذن 

إلداء املالية والتوقعات يتضمن التقر�ر م�خص وا�� عن إداء الشركة وشرك��ا التا�عة واهم االحداث والتغ��ات ومؤشرات ا

 وكذلك أ�شطة الشركة �� مجال املسئولية االجتماعية واليات تطبيق حوكمة الشر�ات.

تم إعداد هذه التقر�ر �� ضوء متطلبات هيئة السوق املالية ور�� فيھ متطلبات لوائح الت�جيل واالدراج والئحة حوكمة 

الشر�ات ونظام الشر�ات السعودية ونظام الشركة األساس. و��حب هذا التقر�ر عند عرضھ ع�� املساهم�ن تقر�ر 

 م.٢٠١٦عن العام املا�� مراجع ا�حسابات  وتقار�ر ا�حسابات ا�ختامية املدققة 

 ا�خاصة بالتقر�ر خالل عرضھ عليكم �� اجتماع ا�جمعية العامة القادم بإذن اليھ. مو�تشرف ا�جلس بالرد ع�� استفساراتك
 

 رئيس مجلس اإلدارة كلمة
 

 على أشرف المرسلين. بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم
                                        المحترمين     الو�ق السادة مساهمي شركة الش�ق األوسط لصناعة وإ�تاج 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركا�ه،

م ٢٠١٦نيابة عن زمالئي أعضاء مجلس إدارة الشركة �سر�ي أن استعرض لكم التقر�ر السنوي لشركة الشرق األوسط للعام 

ويش�� ا�� دورها �� تطو�ر القطاع  �شاط الشركة والتطور �� أدا��ا وشر�ا��ا التا�عة �� مختلف أوجھ النشاط،والذي �عكس 

الصنا�� �� اململكة العر�ية السعودية ويساهم بفاعلية �� �عز�ز االقتصاد الوط�ي وإيجاد فرص عمل وتحقيق أفضل العوائد 

 ملساهم��ا من خالل عملها الدؤوب �� توسيع �شاط
ً
ا��ا الناجحة و�عز�ز م�ان��ا ع�� املستوي الصنا�� واالقتصادي محليا

 ،
ً
 م٢٠١٥مليون ر�ال للعام  ٥٥٫١٧ مليون ر�ال مقارنة مع ٧٩٫٨٥قدره  صا�� ر�حم ٢٠١٦لقد حققت الشركة �� العام وعامليا

كما بلغ  م٢٠١٥مليون ر�ال للعام  ٦٨١٫١٧م مقارنة مع ٢٠١٦مليون ر�ال خالل العام  ٦٣٤٫٤٠كما تحققت مبيعات قدرها 

م وقد تحققت هذه ٢٠١٥مليون ر�ال للعام  ٦٥٨مليون ر�ال مقابل  ٧١٢٫٨٦م ٢٠١٦اجما�� حقوق املساهم�ن خالل العام 

النتائج بالرغم من التغ��ات االقتصادية العاملية املتالحقة و�وت��ة متسارعة وما تمر بھ أسواق الورق والسلع من هبوط �� 

 .راألسعا

 مع رؤ�ة اململكة االقتصادية (
ً
ز ع�� توف�� احتياجات السوق السعودي ونؤمن بتطو�ر أدواتنا االستثمار�ة، ٢٠٣٠تماشيا

ّ
) نرك

ز جهودنا ع�� تحس�ن 
ّ

إلطالق إم�انات قطاعاتنا االقتصادية الواعدة وتنويع االقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطن�ن كما نرك

 إ�� استغالل موقعنا االس��اتي�� الفر�دبيئة األعمال بما �سهم �� 
ً
 .استقطاب أفضل الكفاءات واالستثمارات النوعّية، وصوال

�� املنطقة و�س�� الشركة دائما ا�� تطو�ر وز�ادة طاق��ا اإلنتاجية بال��امن مع خفض الت�اليف بما يمك��ا من خلق بيئة 

ساهم�ن وسوف �ستعرض �� التقر�ر رؤ�ة الشركة وقيمها واهم تنافسية مم��ة لها �� السوق سعيا م��ا لتعظيم أر�اح امل

م وكذلك خالصة عن النتائج املالية وأداء ٣١/١٢/٢٠١٦التطورات واإلنجازات ال�ي حقق��ا خالل السنة املالية املن��ية �� 

ة حوكمة الشر�ات الشركة وقطاع��ا خالل هذا العام. و�حرص ا�جلس دائما ع�� أن يأ�ي هذا التقر�ر متوافقا مع الئح

ومتطلبات اإلفصاح والشفافية الواردة �� قواعد الت�جيل واألدراج و��حب هذا التقر�ر ا�حسابات ا�ختامية املدققة 

واإليضاحات املصاحبة لها وتقر�ر مراجع ا�حسابات كما �سر ا�جلس أن يرد ع�� استفساراتكم املتعلقة ��ذا التقر�ر خالل 

   .قادم بأذن هللاجتماع ا�جمعية العامة ال
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 :
ً
 واالسرتاتيجية - الرسالة - الرؤية - التأسيسأوال

هـ (املوافق ٠٣/٠٧/١٤٢١وتار�خ  ٤٠٣٠١٣١٥١٦تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة حيث قيدت ��جل تجاري رقم 

تم ز�ادة رأسمال الشركة ع�� مراحل ح�ى  دسعودي. وق) خمسة عشر مليون ر�ال ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠م) برأسمال يبلغ (٣٠/٠٩/٢٠٠٠

 خ). و�تار�م٣١/٠٧/٢٠١١هـ (املوافق ٣٠/٠٨/١٤٣٢) ثالثمائة وست�ن مليون ر�ال سعودي �� تار�خ ٣٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠بلغ (

م) قرر الشر�اء تحو�ل الشركة إ�� شركة مساهمة سعودية برأسمال قدره ٠٥/١٢/٢٠١١هـ (املوافق ١٠/٠١/١٤٣٣

ق وتار�خ /٤٤) ثالثمائة وستون مليون ر�ال سعودي. وقد أصدر معا�� وز�ر التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم ٣٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠(

هـ (املوافق ٠٥/٠٧/١٤٣٣ول الشركة إ�� شركة مساهمة. و�تار�خ م) بإعالن تح٠٨/٠١/٢٠١٢هـ (املوافق ١٤/٠٢/١٤٣٣

هـ ٠٨/١١/١٤٣٥) أر�عمائة مليون ر�ال سعودي. و�تار�خ ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠م)، تمت ز�ادة رأس مال الشركة إ�� (٢٦/٠٥/٢٠١٢

إ��  ) خمسمائة مليون ر�ال سعودي مقسم٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠م) تمت ز�ادة رأس مال الشركة إ�� (٠٣/٠٩/٢٠١٤(املوافق 

) عشرة ر�االت سعودية للسهم الواحد وهو رأس مال الشركة ١٠) خمس�ن مليون سهم عادي بقيمة أسمية قدرها (٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠(

 ا�حا��.

 :ةواالسرتاتيجي الرؤية والرسالة
 رؤية الشركة-أ

مع توف�� جودة فائقة رائدة �� مجال صناعة الورق والتغليف �� الشرق األوسط وافر�قيا،  شركة ��دف الشركة إ�� أن ت�ون 

 بأسعار مناسبة.

 رسالة الشركة-ب  
 ؛أن ت�ون الشركة املصنع واملورد املفضل للمنتجات الورقية عالية ا�جودة •

 ؛�عمل الشركة ع�� تحقيق رسال��ا من خالل فهم احتياجات عمال��ا •

 ؛األمثل ملرافقها التصنيعية ومواردها البشر�ةتحف�� جميع ال�وادر التا�عة لها لتلبية تلك االحتياجات من خالل االستخدام  •

 ع�� أ�حاب املصا�ح املرتبط�ن بالشركة •
ً
 ؛�عمل الشركة بطر�قة مهنية لتحقيق النجاح مع شر�اؤها التجار��ن والتأث�� إيجابا

 استرا�يجية الشركة-ج 
ا، باإلضافة إ�� االل��ام بتقديم املنتجات ترتكز القيم األساسية للشركة ع�� الس�� لتحقيق أفضل عائد استثماري ممكن ملساهم��

 ذات ا�جودة العالية لعمال��ا واملساهمة با�حافظة ع�� البيئة.

تؤمن الشركة بأن التقلبات �� األسواق تدعو إ�� إعادة تطو�ر آليات العمل لد��ا. وللتعامل مع ما يجري من الوقائع اليومية املرتبطة 

 :ة اس��اتيجية ترتكز ع�� سلسلة من ا�خطوات املباشرة التاليةبأعمال الشركة، فقد ابتكرت الشرك

 ؛رفع الكفاءة اإلنتاجية للشركة لتعز�ز نتائجها املالية واألر�اح ال�ي تحققها ملا فيھ مص�حة ملساهم��ا •

 ؛االستغالل األمثل للموارد ��دف خفض الت�اليف وتحقيق قيمة مضافة •

 ؛لتعز�ز ا�حضور اإلقلي�ي والعال�ي الشركة ومواصفا��ات ال�ي تصنعها التوسع �� منظومة املنتجا •

 .رضاء العميل رفع مستوي ، و الت�امل العك��ي مع الشر�ات التا�عة لضمان تور�د املواد ا�خام الالزمة للمصنع •

 :
ً
 والتنمية البشرية –وبرامج املسؤولية  –للشركة وجمموعتها النشاط الرئيسي ثانيا

 ) سنة املاضية أن تصبح من ك��ى شر�ات تصنيع الورق١٥وصناعة الورق واستطاعت خالل ف��ة الـ (الشركة متخصصة �� إنتاج 

 لتواكب منشآ��ا أحدث 
ً
املعاد تدو�ره �� اململكة العر�ية السعودية ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا، و�س�� حثيثا
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لك نتيجة للتطو�ر املستمر ع�� استثمارا��ا املستمرة �� التطورات التكنولوجية. وتقدم الشركة منتجات ذات جودة عالية وذ

وال�ي �عمل �� مجال تجميع وإعادة تدو�ر الورق (سائل التصنيع األوتوماتيكية ا�حديثة. كما تؤمن الشركة التا�عة واس�و و 

املصنع �� أعمالھ لتصنيعية. املواد ا�خام للمصنع من خالل عملية إدارة وتنسيق عمليات تجميع الورق ال�ي يحتاجها املستعمل) 

التا�عة (واس�و) ع�� توف�� املواد ا�خام للمصنع بأسعار تنافسية �ساعد ع��  شرك��اويساعد هذا الت�امل فيما ب�ن الشركة و 

 الت�لفة األساسية لإلنتاج بكفاءة وفاعلية.تحس�ن وإدارة 
 

 لية االجتماعية للشركة: ؤواملس 

املسؤولية االجتماعية �ان بتوجيھ من مجلس إدارة الشركة لتفعيل مسؤولية الشركة تجاه توجھ الشركة لتب�ي متطلبات 

أفق أوسع من  وتنطلق �� بالتطو�ر،فإن الشركة تجدد العهد  �� هذا الشأن مجتمعها وتلبية لتوج��ات القيادة الرشيدة للمملكة

تتخطى ذلك لتشمل  بل الوط�ي وتنمية االقتصادبما يتعدى رفعها للعائد الر��� للمساهم�ن  والتطو�ر ل��امجها،التحس�ن 

 و�ظهر ذلك �� ثالثة أ�عاد رئيسية: بأطيافھ، وأسرهم وا�جتمع ا�ح��ا�جتمع الداخ�� املتمثل باملوظف�ن 

 .املشاركةل�ل األطراف  ةاقتصادي تحقق عوائدو تحصد  برامج واملشاركة ��عن طر�ق العمل البعد االقتصادي: 

ثر �شمل أطياف ا�جتمع جميعها عن طر�ق بوتقة أا�جتمعية أن تخلق  مشار�ا��ا�� حيث ��تم الشركة  االجتماعي:البعد 

كما ال  ��ا،كما يجدر التنو�ھ بأن عملياتنا ال تخلق أضرار بيئية با�حيط�ن  األفراد،من ال��امج ال�ي ترعاها سواء مع املؤسسات أو 

 �� صناعتنا.�حيا حيث أننا �ستخدم مياه صرف معا�جة  الطبيعية؛�ستن�ف املوارد 

يتج�� دورنا البيئي �� مقدرتنا ع�� االستفادة من املرادم وعملنا ع�� تدو�ر ما يقارن نصف مليون طن من الورق  ال�يئي:البعد 

 .واإلستفادة م��اامللقى �� املرادم لتقليل حجم ا�خلفات الورقية، بل 

والذي يمنح  رئيسية،ع�� خمس محاور  وال�ي �عتمدجائزة امللك خالد للتنافسية املسؤولة ولقد تقدمت الشركة للمنافسة ع�� 

وقد حققت الشركة بھ مركز متقدم حيث حلت ا�خامسة ب�ن جميع   للمؤسسات الرائدة بحسب املؤشر السعودي لالستدامة

احد �ون شيح من قبل هيئة تحكيم ا�جائزة ألن تم��ها و ر�اد��ا �� مجال اإلستدامة هذا إ�� جانب ال�� الشر�ات املتنافسة نظ�� ت

تم تكر�م الشركة لتبن��ا أفضل كما ، صبح مثاال للشر�ات األخرى �� تطبيق معاي�� االستدامةراء جائزة التنافسية املسؤولة و تسف

، هذا املعيار الذي �ع�ى  ٢٠١٦للعام  املوردين ا�حلي�ن)تمك�ن ( معيارة �� املمارسات ع�� مستوى اململكة العر�ية السعودي

 .رفع من قدرا��مل�سياسة سلسلة التور�د ، و العمل مع املوردين ا�حلي�ن ل

ا�جتمعية للعام الثامن مع شركة النبتة األو�� الشراكة استمرت  ممارسا��ا،نشر ثقافة التدو�ر و تطبيق لالشركة و �� س�� 

ل�خدمات التعليمية وال��بو�ة والتوعو�ة عن طر�ق عدد من ال��امج النوعية ال�ي �شمل أطياف مختلفة من ا�جتمع ا�ح�� مثل 

) مدر�ة ع�� تقديم ٤٦إ�� جانب تدر�ب عدد ( )،مستفيدة ١٠٠٦ورشة عمل ح�اية نفاية " و ال�ي بلغ عدد املستفيدات م��ا ("

ا�جناح التنفيذي ألساسيات التدو�ر جعلت م��ا وتدو�ر ا�خلفات (واس�و)  تجميعركة كذلك فإن جهود ش، ورشة العملنفس 

بدور فاعل ��  كما تقوم، املتلق�ن ووا�حا أمامجليا  املبدأورش العمل األمر الذي يجعل من نتائج هذا  املقدمة خاللالنظر�ة 

الثالثية داخل املنازل الكب��ة ا�حجم ، و من ثم العادات لدى أر�اب األسر و العامل�ن املن�لي�ن ، حيث توفر حاو�ات التدو�ر �غي�� 

طن من الورق  ٢٥يقرب من  تم جمع ما ٢٠١٦و�� العام   ا�جمعةتقوم بتجميع النفايات و تقديم مبالغ مجز�ة نظ�� كمية الورق 

هذا التعاون �ونھ موجھ لتبديل العادات لدى �ل املشارك�ن ع�� حد سواء،  ةاستمرار�لذي �ساهم �� ، األمر ا�عد عمليات الفرز 

و باإلضافة إ�� ذلك ال توفر (واس�و) جهدا �� املشاركة �� الفعاليات الوطنية ا�ختصة بالبيئة ، حيث �شارك �� مهرجان جدة 

صة ب�ل نوع من النفايات و�تخلل ذلك �عو�د و تدر�ب مرتادي ا�حدث و ي�ون ذلك بنشر عدد من حاو�ات التجميع ا�خا التار���



 

 الش�ق األوسط لصناعة وإ�تاج الو�ق (مبـكـو)          
 

P a g e  | 5 

وذلك بمشاركة عدد من الشباب املتطوع�ن لتوجيھ الزائر�ن لفرز نفايا��م و�ان الفرز  ع�� فرز النفايات ال�ي يخلفو��ا  االجتما��

خمسة اطنان من  بما يقر تم تجميع  خالل هذه الفعالية و يتم ع�� الثالث انواع من ا�خلفات : ورق ، بالستيك ، و علب معدنية 

الطن من الورق  بو قد تم جمع ما يقار ، و ت�ون لها البصمة ا�خضراء �� يوم األرض بتوف�� ا�حاو�ات و جمع ا�خلفات من الورق

 تھ توعية و تدر�ب ملرتادي ا�حدث.، كما تضمن

ملية تجميع النفايات الورقية ال�ي تخلفها التجمعات الك��ى كمنافسات كما ي�ون لفر�ق املسؤولية ا�جتمعية كذلك جهود �� ع

كرة القدم ال�ي �عقد بإستاد ا�جوهرة بجدة، من خالل إعالن خاص �عرض ع�� شاشات االستاد الر�ا��ي نبث من خاللھ رسالتنا 

 طن بالعام الذي م��ى. ٢٠ ب�� توعية ا�جماه�� حول اعادة التدو�ر، وقد تم جمع ما يقر 

(مواكب األجر) �جمع ا�خلفات الورقية من خالل التنسيق مع فر�ق املسؤولية االجتماعية  ما تم التعاقد مع جمعية أيتامناك

الصا�حة إلعادة  –ضمن مركز تجميع �� ا�جمعية تم اق��احھ من قبل الشركة لسهولة تجميع وفرز الورق والنفايات االخرى 

 لورق.طن من ا ٦٠٠   ق ونتاج ذلك �ان ما يفو 

، مثل ومؤسسات األعمالعدة شرا�ات بما يختص بالنفايات الورقية مع عدد من املؤسسات التعليمية  ولدى الشركةهذا  

شراكتنا مع مشروع الوقف العل�ي بجامعة امللك عبدالعز�ز تحت عنوان "ال ترمها بل اوقفها"، هذا املشروع الذي �س��دف قاط�ي 

طن بل و يز�د عن  ١٠٠، و�� العام املا��ي وصلت الكمية ا�جمعة من الورق حوا�� وأساتذةات وتلميذا�حرم ا�جام�� من تالمذة 

ذلك خالل ف��ة الفعالية املمتدة لعشر ايام، و ذلك عن طر�ق وضع حاو�ات كب��ة بالقرب من التجمعات ا�حيو�ة و التعاون 

 املش��ك �� عمليات التجميع.

إ�� جانب ذلك نقوم بمد يد العون للمؤسسات الغ�� ر�حية �� تقديم أي برنامج من شأنھ رفع الو�� البيئي �� ا�جتمع، حيث أن 

الدور الذي نلعبھ كشركة رائدة �� مجال إنتاج الورق ال يقل عنھ أهمية قيامنا بنشر الو�� البيئي وا�جهودات لرفع مستوى ثقافة 

توف�� بيئة خضراء للمستقبل، هذا وإن مجهوداتنا هذه ال تأ�ي فقط �وظيفة نؤد��ا بل �� منبثقة من  ا�جتمع البيئية من أجل

منا مسؤول عن إعمارها و ازدهارها ، ع�� ذلك تمت املشاركة �� فعاليت�ن عقيدة را�خة بأننا مستخلفون �� األرض و إن �ل 

�س��دف �شر ثقافة فرز  النفايات الصلبة �� ا�جتمع السعودي،  حملة توعو�ة بيئية ��دف إ��مجتمعية هما (نفرزها) و ��  

�شر الو�� البيئي و �عز�ز مبادئ االستدامة من خالل إشراك املواطن  �� ا�حمالت و املبادرات ا�جتمعية  بما يتوافق مع تطلعات  

حث و التعر�ف بأهمية الفرز، و ات الصلبة، م، وتوعية ا�جتمع باألضرار امل��تبة ع�� تراكم النفاي ٢٠٣٠رؤ�ة  التحول الوط�ي 

أ�شطة بيئية ترف��ية تفاعلية �جميع الفئات تحتوي الفعالية ع�� ، و الفرز داخل البيوت و خارجها ممارسة عمليةا�جتمع 

خصصة ومتطوعات ليقوموا بت�جيع زوار الفعالية ع�� رمي نفايا��م �� حاو�ات الفرز ا� نالعمر�ة، وتقوم ا�حملة بنشر متطوع�

شهر يناير  حيث أقيمت �� -(ورق، بالستيك، معادن، زجاج)، وقد شاركت مب�و واس�و  �� الفعالية الثانية فقط كرا�� ف��ي 

فعالية تفاعليھ البت�ار وصنع العاب من خالل الكرات�ن املهملة ب�ن األطفال و  و�� و كذلك تم رعاية فعالية (أتخيل)  .٢٠١٧

�عز�ز مهارات التفك�� اإلبدا�� والناقد لدى األطفال، �عز�ز ا�خيال البت�ار حلول ممتعة، لفاعلية هذه ا �س��دف ��م، و عائال

.، و تحوي سنة ١٥سنوات ا��  ٥��جيع األطفال ع�� إعادة التدو�ر و ��جيع الطفل ع�� اإلنجاز ، �س��دف فئة األطفال ب�ن 

عرض أعمال املشارك�ن �� يقوم � عرضمالفاعلية ضمن توائلهم و تو ع أ�شطة تفاعلية خالقة، ينتقل بي��ا األطفال الفاعلية

ب�ن ال��مجة املمتعة وصنع ألعاب  ورش عمل  تفاعلية لألطفال تدمج ماو�� عبارة عن معمل التحدي: تحدي الكرتون، و مسابقة 

 حيث تم توف��جدار�ة الفن للطفل أن يبيع لعبتھ �عد ذلك، و اخ��ا من الكرتون، كما �عرض اعمال اطفال املشارك�ن و�مكن  

وقد �انت الشركة الرا�� البيئي للفعالية ملرت�ن ، مساحة للرسم والتعب�� ا�حر، يضع عل��ا األطفال أعمالهم الفنية ورسما��م 
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�خص) و�لغ عدد  ٧٥٠الية ما يقارب (، وقد جذبت هذه الفع٢٠١٧، والثانية �� مطلع العام ٢٠١٦املرة االو�� اواخر العام 

 ورشة تدر�بية). ٣٠عمل)، وتخللت هذه الفعالية ( ١٠٠األعمال املشاركة (

 الوظائف:  توطنيبرنامج  

الوظيفية لد��ا بالكفاءات  الشواغر �وم�ع�� القوى العاملة الوطنية  االعتمادتتب�ى اس��اتيجية الشركة التوجھ نحو ز�ادة 

مشاركة املواطن  �سبة ز�ادةع��  وال�ي تنصومن هذا املنطلق فإن الشركة �س�� أن تتما��ى مع خطط التنمية الوطنية املطلو�ة 

حد سواء ضمن فر�ق  واملواطنات ع��الوظائف للمواطن�ن  ع�� توف���عمل  فإن الشركة  يھوعل�� سوق العمل بالقطاع ا�خاص 

أن نجعل من املوظف السعودي نموذجا يحتذى بھ ع�� الصعيد امل�ي و األخال��،  الشركة، و رسالتنا �� توط�ن الوظائف ��عمل 

 جهدوالشركة ال تدخر . شاركة �� تنمية هذا وطننا ا�حبيبو العمل ع�� �سليحھ باملهارات الالزمة و رفع قدرتھ ع�� العطاء و امل
ً
 ��ا

الشركة سواء ع�� صقل مهارا��م بالتدر�ب الداخ�� أو  � سبل الوصول لذوي الكفاءة م��م لي�ونوا أعضاء مؤثر�ن داخل�يست

وصناعة إنتاج  التحو�لية،إ�� الفني�ن املهرة املعدين لتو�� زمام الصناعات  احتياجها ومن واقعحيث أ�شأت الشركة  ا�خار��.

 وتأهيل الشبابتدر�ب  التطرق لھ الحقا ضمن برامج والذي سيتم العا�� للتقنيات الورقية والصناعية با�خصوص املعهدالورق 

هذا �لھ إ�� جانب األمور ال�ي سي�� ذكرها جعل الشركة متمتعة بموقع بارز ضمن النطاق البالتي�ي �� برنامج نطاقات  السعودي�ن.

تقوم بحجز عدد من  اتخذت خطوة جادة بإن إدارة الشركةكما أن  الذي يقوم ع�� قياس �سبة التوط�ن داخل املنشآت الوطنية.

 والفنية ومن ثموذلك لرفع �سب التوط�ن �� األقسام اإلدار�ة  فقط،ف ي�ون التقديم ف��ا محصورا ع�� السعودي�ن الوظائ

ا�حالي�ن، كما تم إدخال العنصر مع أ�حاب ا�خ��ة من املوظف�ن  ومشاركة ا�خ��اتالوصول تدر�جيا لتمك�ن املواطن ع�� تدر�بھ 

الشركة ع��  ةاس��اتيجيارتكزت  لذلك ر مهارا��ن وصوال إ�� تمكي��ن �ش�ل تدر���،النسائي ضمن فر�ق العمل والعمل ع�� تطو�

 النقاط التالية:

 أن تحافظ الشركة ع�� وضعها ضمن برنامج نطاقات، حيث تحافظ ع�� النطاق البالتي�ي. 

 ة ودعم مركزهن كعنصر فاعل �� الشركة.دمج النساء ضمن القوة العامل 

 مللء الشواغر الوظيفية استقطاب الكفاءات الوطنية. 

 العملقديم برامج تدر�ب ع�� رأس العمل وتدر�بات السالمة �� م�ان ت. 

 ألقسام االدار�ة والفنية.�� اتدر�ب طلبة الفصول الصيفية و ذوي املهارات العالية من الشباب السعودي  بجذ 

 السعوديني: شباببرنامج تدريب وتأهيل ال 

وذو معالم محددة سلفا، فإن الشركة تبذل ا�جهود لتمك�ن املواطن من العمل معها، ولذلك حيث أن التوجھ لدى الشركة وا�ح 

العمل املش��ك") تحت مظلة الشرا�ات االس��اتيجية مع املؤسسة العامة للتدر�ب التق�ي وامل�ي  اتفاقيةفقد أبرمت الشركة ("

إل�شاء املعهد العا�� للتقنيات الورقية والصناعية بمدينة جدة، و��دف هذه الشراكة إ�� تدر�ب وتأهيل الشباب السعودي�ن من 

 مس ا�حاجة لدى الشركة وعدد من الشر�ات الصناعية.خر��� املرحلة الثانو�ة ضمن برامج تقنية �� تخصصات تال 

يتو�� املعهد بمقت��ى هذه اإلتفاقية تزو�د الشركة والشر�ات األخرى بحاج��ا من املتدر��ن املس�ح�ن باملعرفة الفنية الالزمة ال�ي 

دبلوم صنا�� �� تخصص  حيث يقدم املعهدالر�ادية، تكفل توط�ن القطاع الصنا�� وتمك�ن املواطن من العمل �� الصناعات 

الكهر�اء واملي�اني�ا، كما تم إضافة دبلوم اإلمدادات وذلك من منطلق حاجة الشركة وكذلك حاجة سوق العمل ملثل هذا 

 التخصص.
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خر�ج) تم إدماجهم �� سوق العمل لدى الشركة  ١٥١( ٢٠١٦هذا و�جدر اإلشارة إ�� أن عدد خر��� املعهد بلغ ح�ى مطلع العام 

متدرب سنو�ا.  ٧٠٠متدرب)، ولدى املعهد اإلم�انية لقبول ما ير�و ع��  ٧٥األخرى، و�بلغ عدد املتدر��ن حاليا ما يقارب ( والشر�ات

و�تلقى ا�خر�ج فور التحاقھ بالعمل التدر�ب األو�� ع�� السالمة �� م�ان العمل، ومن ثم يتم إدراجھ ضمن برنامج التوجيھ الوظيفي 

 ة.ب�ل وظيفستكمال التدر�ب ا�خاص ال 

و�ي تكتمل حلقة التطو�ر والتمك�ن فإن أبنائنا خر��� املعهد العا�� للتقنيات الورقية والصناعية قد تم تصميم برنامج خاص 

لهم؛ وهو برنامج التدر�ب ع�� رأس العمل (التوجيھ الوظيفي) الذي �عتمد ع�� نقل ا�خ��ات إل��م ع�� وضعهم تحت إشراف لصيق 

وارد البشر�ة والقسم الف�ي الذي تم �عيي��م فيھ، ويستمر هذا ال��نامج ملدة عام �عد التخرج، ومنذ بداية هذا ب�ن �ل من قسم امل

خر�ج) لھ، تم �شرهم �� األقسام الفنية بالشركة ، و يتلقون بموجبھ التدر�ب املالئم الذي ٨٢تم انضمام ( ٢٠١٥ال��نامج عام 

 جال امل�ي.يمك��م من االستمرار و امل��ي قدما �� ا�

 :
ً
 ملستقبلية واملزايا التنافسية والتوسعات واالفاق ا الشركة اهلامة خطط وقراراتثالثا

 ٢٠١٦العام املايل يف الشركة اهلامة وقرارات  خطط: 

 ةوالتشغيلياإلنتاجية  ورفع كفاءتھ الثا�يط اإلنتاج تطو�ر خ . 

  �� األسواق.تطبيق خطة فعالة لتخفيض الت�اليف �� جميع االتجاهات بالشركة للتقليل من اثار املتغ��ات 

 لتلبية رغبات العمالء وفتح أسواق جديدة.منتجات جديدة و�سو�قها �� السوق ا�ح�� والعال�ي  إدخال وتطو�ر 

  ا أي مخالفة بيئية وتم تطو�ر أنظمة السالمة م لم ��جل الشركة أي إصابات خط��ة ولم ��جل عل��٢٠١٦خالل العام

الشركة ل�حفاظ  م وتم تنفيذ خطط التدر�ب حسب ا�خطط لها وذلك لتحقيق أهداف٢٠١٦وال�حة والبيئة خالل العام 

 ع�� بيئة عمل أمنة و�حية وا�حفاظ ع�� سالمة منسو���ا.

 ) تط�يق برنامجSAP( بالبنية التحتية للتقنية  االرتقاءوذلك ��دف  م٦٢٠١خالل العام  التا�عة واس�وا �� مرافق الشركة

و�التا�� ا�ع�اس إيجا�ي  و�عز�ز الرقابة وتوحيد ال��مجيات �� الشركة والشر�ات التا�عة العمليات بأداءمباشر  �ش�ل واالرتقاء

 ة. الشركداء أ مباشر ع��

 .م٢٠١٦نوفم��  ٢٢من الوزارة بتار�خ  �ات املعدل وتم اعتمادهالشر تم �عديل نظام الشركة األساس بما يتوافق مع نظام      

 :ناء ع�� توصيات هيئة السوق املالية فيما يخص البدء �� اعداد خطة تطبيق معاي��  تط�يق معايير المحاسبة الدولية

م بتنفيذ توصيات املستشار ا�خار�� إلعداد ومتا�عة تطبيق خطة التحول ٢٠١٦ا�حاسبة الدولية قامت الشركة خالل العام 

 طة التحول كما ي��:ا�� معاي�� ا�حاسبة الدولية حيث أعلنت الشركة ع�� موقع تداول عن تطورات خ

 املرحلة األويل: 

تم إعداد خطة للتحول لتطبيق معاي�� ا�حاسبة الدولية تحت اشراف �جنة املراجعة ومجلس اإلدارة والتار�خ املس��دف  -١

 .م٢٠١٦أكتو�ر  ١٨ ��السياسات ا�حاسبية ا�جديدة للشركة واعتمدت 

ص �� التحول للمعاي�� الدولية (شركة �ي �ي أم �� الفوزان تم �عي�ن مستشار خار�� للشركة من ذوي ا�خ��ة واالختصا -٢

  .والسدحان)

 عن خطة التحول وتنفيذها لتطبيق ملعاي�� ا�حاسبة الدولية بالتنسيق مع املستشار  -٣
ً
تم �شكيل فر�ق عمل لدى الشركة مسؤوال

 .ا�خار�� وتحت اشراف �جنة املراجعة

 .عملية التحول لتطبيق معاي�� ا�حاسبة الدوليةلم تواجھ الشركة ح�ى تار�خھ صعو�ات ك��ي ��  -٤
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 ملعاي�� ا�حاسبة الدولية هو  -٥
ً
 م.٢٠١٦م عن الر�ع األول من العام ٢٠١٦أكتو�ر  ٣١التار�خ املس��دف إلعداد أول قوائم مالية وفقا

 الثانية:املرحلة 

ا�حاسبة الدولية وتم اعداد واعتماد السياسات تم االل��ام بما تم اإلفصاح عنھ خالل املرحلة األو�� من خطة التحول ملعاي��  -١

 .ا�حاسبية املتوافقة مع املعاي�� الدولية للتقر�ر املا��

 للمعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� عن الر�ع األول من العام  -٢
ً
م (وال�ي تضمنت ٢٠١٦تم إعداد مسودة أول قوائم مالية (ادار�ة) وفقا

 للمعاي�� الدولية للتقر�ر املا��)٢٠١٦يناير  ١تتاحية (االدار�ة) كما �� أيضا إعداد قائمة املركز املا�� االف
ً
 .م وفقا

م، بحسب املعاي�� الدولية بتار�خ ٢٠١٧خطة التحول مستمرة لتحقيق أهدفها بإعداد القوائم املالية األولية للر�ع األول من عام  -٣

م مع أرصدة ٢٠١٧-١٢-٣١) بتار�خ IFRSحاسبة الدولية (م، وكذلك أعداد أول قوائم مالية مطابقة ملعاي�� ا�٢٠١٧-٠٣-٣١

 م٢٠١٦-١٢-٣١املقارنة بتار�خ 

 املرحلة الثالثة: 

 .تم االل��ام بما تم اإلفصاح عنھ خالل املرحلة األو�� والثانية من خطة التحول ملعاي�� ا�حاسبة الدولية -١

 للمعاي��  -٢
ً
م (وال�ي تضمنت ٢٠١٦الدولية للتقر�ر املا�� عن الر�ع األول من العام تم إعداد مسودة أول قوائم مالية (ادار�ة) وفقا

 للمعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� والسياسات ٢٠١٦يناير  ١أيضا إعداد قائمة املركز املا�� االفتتاحية (االدار�ة) كما �� 
ً
م وفقا

 .ا�حاسبية املعتمدة)

 :ع�� القوائم املالية للشركة كما ي�� (IFRS) سبة الدوليةاآلثار ا�جوهر�ة الناجمة عن التحول ملعاي�� ا�حا -٣

 للتقييم ا�خاص ب ١٩ا�حاس�ي الدو�� رقم  سوف يؤدي تطبيق املعيار -٤
ً
احتساب مخصص م�افأة ��اية ا�خدمة للموظف�ن وفقا

، نتيجة لذلك سيتم مليون ر�ال ٢٫٢األكتواري، ا�� ز�ادة االعتماد ا�خصص مل�افآت ��اية ا�خدمة للموظف�ن بمبلغ وقدره 

 .م بنفس املقدار٢٠١٦يناير  ١تخفيض الرصيد االفتتا�� لألر�اح املبقاة كما �� 

ا�خاص باملمتل�ات واآلالت واملعدات ا�� انخفاض الرصيد االفتتا�� لآلت  ١٦سوف يؤدي تطبيق املعيار ا�حاس�ي الدو�� رقم  -٥

ل �سبب تجزئة خطوط اإلنتاج وإعادة تقييم العمر اإلنتا�� ل�ل جزء مليون ر�ا ٣١٫٦م بمقدار ٢٠١٦يناير  ١واملعدات كما �� 

 .و�ناء عليھ سيتم تخفيض الرصيد االفتتا�� لألر�اح املبقاة بنفس املقدار �� نفس التار�خ

 .ال يوجد أي معوقات قد تؤثر �� مقدرة الشركة ع�� إعداد قوائمها املالية وفق املعاي�� الدولية -٦

م، بحسب املعاي�� الدولية بتار�خ ٢٠١٧لتحقيق أهدفها بإعداد القوائم املالية األولية للر�ع األول من عام خطة التحول مستمرة  -٧

م مع أرصدة ٢٠١٧-١٢-٣١) بتار�خ IFRSم، وكذلك أعداد أول قوائم مالية مطابقة ملعاي�� ا�حاسبة الدولية (٢٠١٧-٠٣-٣١

 .م٢٠١٦-١٢-٣١املقارنة بتار�خ 

 اآلفاق املستقبلية والتوسعات املزايا التنافسية و -أ

 المزايا التنافسية 
 �� صناعة الورق ب�و��ا املصنع الرائد لورق الكرتون املتعرج ر�خت شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

ً
 قو�ا

ً
 موقعا

وقد  ،وتمتلك الشركة مزايا تنافسية وا�حة �� مواجهة املنافس�ن �� السوق  ،اململكة العر�ية السعودية ��والورق الصنا�� 

 تمكنت الشركة من تحقيق هذه املزايا التنافسية ع��: 

 وتب�ي مبدأ الت�امل العك��ي.  مل بالشركة والشر�ات التا�عة لهااعتماد نموذج عمل مت�امل ب�ن قطاعات الع .١
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 لألهداف ألف طن سنو�ا وجاري ز�ادتھ  ٤٢٠ة حيث تبلغ طاق��ا اإلنتاجية ورق �� املنطقللالشركة من أك�� املنتج�ن  .٢
ً
طبقا

 .املستقبلية

للمنتجات برامج الت�لفة التنافسية ا�حلية والعاملية �� إطار  قاسو لقدرة ع�� انتاج منتجات متنوعة تل�ي احتياجات األ  ا .٣

 ا�جودة.و�رامج خفض الت�اليف املستمرة مع ا�حفاظ ع�� اع�� معاي�� 

لتحقيق أع�� مستوي انتاج بأقل نفقات ممكنة مع االل��ام بمواصلة تحقيق اع�� معدالت  ةالتم�� �� العمليات التشغيلي .٤

 األداء �� مجال السالمة وا�حفاظ ع�� البيئة وتحس�ن املردود االجتما��. 
 

 التوسعات واآلفاق المستقبلية 
النجاحات وا�حفاظ ع�� وضعها  ملواصلةاإلنتاجية خطوط انتاجها وز�ادة طاق��ا و  منتجا��ا �س�� الشركة دائما ا�� تطو�ر

اإلنتاج املساندة �خطوط ا�خدمات بني��ا التحتية و الشركة تلبية احتياجات السوق من الطلب ع�� منتجا��ا كما تطور الر�ادي و 

األوسط وشمال افر�قيا كما �س�� الشركة ا�� رة دائما باعتبارها من أك�� منت�� الورق بالشرق ادا�حافظة ع�� الص ��دف

 �عظيم أر�اح املساهم�ن باتباعها االس��اتيجيات التالية:

 بيئة عمل جاذبة للكفاءات وا�حافظة ع�� ال�وادر املتم��ة. �توف��و  بالتدر�ب الفنيةبناء القدرات البشر�ة و�عز�ز القدرات  .١

٢.  
ً
 وذلك بتقديم خدمات ومنتجات بجودة عاملية االستمرار �� بناء وا�حافظة ع�� قاعدة عمالء دائم�ن للشركة عامليا

ً
واقليميا

 تلبية طموحات وتطلعات هؤالء العمالء.ل

 وتلبية طلبات عمال��ا. ،أعمال الشركةالطاقات اإلنتاجية لتوسيع تطو�ر و دعم وز�ادة  .٣

 بإدخال منتجات جديدة. ستجابة مع اتجاهات السوق والتنوع �� منتجات الشركة وقدر��ا ع�� اال املرونة �� العمليات  .٤

 �خفض الت�اليف. واسطة �جان الورق ا�حوريالتوسع �� استخدام املواد ا�خام ال�ي �ان من الصعب استخدامها من قبل ب .٥

 :
ً
 لشركة وشركاتها التابعة وعملياتهاملخاطر املتعلقة بنشاط ارابعا

 بصورة جوهر�ة إذا ما  �اتدفقا�و  �اعمليا�ونتائج املستقبلية.  �ااملالية، وتوقعا� هاإن �شاط الشركة، وظروف
ً
النقدية قد تتأثر سلبا

او إذا ما حدثت أية مخاطر آخري لم يتسن تحديدها �� الوقت ا�حاضر، والشركة �أي  ،حدثت أو تحققت أي من ا�خاطر التالية

املمكنة وتضع السياسات وتقدم �خاطر خالل ممارس��ا أل�شط��ا وتتخذ الشركة �افة اإلجراءات ل هذه املثتتعرض  كيان صنا��

الشركة وفيما ي�� أنواع ا�خاطر ال�ي للتقليل من أثار هذه ا�خاطر ع�� أداء الدعم واملعلومات ال�افية لقسم ا�خاطر واالمتثال 

 :قد تواجھ الشركة

 :والسياسيةخماطر التقلبات االقتصادية  )١

 ع�� القدرة التنافسية �� الوصول ا�� �عض العمالء �� تلك دول  �عض �شهد
ً
املنطقة �عض التقلبات السياسية وال�ي اثرت سلبا

وسياسة إدارة ا�خاطر لد��ا الوصول ا�� أسواق جديدة لتعو�ض ما تفقده من  ةومن ضمن اهداف الشركة االس��اتيجيالدول 

يمكن للشركة ان  والكما ان الشركة يتأثر أدا��ا بالظروف االقتصادية ع�� الصعيد ا�ح�� والعال�ي عمالء �� مناطق الصراعات. 

 الحق. اقتصادي تباطؤ اقتصادي او انتعاش مدة أيتتنبأ بوقت وقوة أو 

 :طر املتعلقة بنشاط الشركة وشركاتها التابعة وعملياتهااملخا )٢

عدم �عمل ع�� إدارة الشركة نخبة من أفضل الكفاءات اإلدار�ة والفنية و  مخاطر االعتماد على موظفين رئيسيين: -١

اهم ا�خاطر املؤثرة �� تطو�ر واستمرار الشركة لذلك تحرص الشركة وشر�ا��ا التا�عة  منالعمل ��  استمرار هذه الكفاءات
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لتحمل الكفاءات املؤهلة ب بالشركةفر�ق العمل  وتدعيمالعمل دائما ع�� توف�� املناخ امل�جع ع�� االستمرار�ة واالبداع �� 

 املسئولية �� املستقبل واستالم ذمام األمور من قيادات ال�ي أشرفت ع�� تدر���م ع�� مهارات الوظيفة. 

ع�� األسعار السائدة التا�عة  وشر�ا��االشركة �عتمد إيرادات وأر�اح : هاسعارتقلب اومخاطر عدم توفر المواد الخام  -٢

لتقلبات سريعة وواسعة  عرضة األسواق وال�ي بطبيع��اوكذلك مدي توافرها ��  للسلع واملواد ا�خام وخاصة مخلفات الورق

ومساند��ا �� مواجهة املنافس�ن لتقو�ة مركزها واس�و) لذلك تحرص الشركة دائما ع�� دعم أعمال الشركة التا�عة (النطاق، 

 الشركة من املواد ا�خام و�السعر املناسب. باعتبارها الذراع االس��اتي�� للشركة �� توف�� احتياجات التناف��ي �� األسواق

�عتمد الشركة �� امدادات منشئا��ا من الوقود ع�� عقد تور�د وقود من شركة أرام�و السعودية  :الطاقةإمدادات مخاطر  -٣

من املمكن أن ترتفع أسعار ز�ت الوقود الثقيل الذي تقوم شركة أرام�و السعودية بتور�ده إ�� الشركة، وقد ال تتمكن الشركة و 

 ع�� أعمال الشركة بنسبة من ز�ادة أسعار منتجا��ا 
ً
�عكس قيمة الز�ادة �� أسعار الوقود املورد إل��ا، مما سيؤثر سلبا

 ع��مما  ،ا��ا املستقبلية وتوقع
ً
لذلك تقوم الشركة بدعم املبادرات أعمال الشركة وتوقعا��ا املستقبلية ، نتائج سيؤثر سلبا

 الداخلية للتقليل من أثار ارتفاع أسعار الطاقة �� حالة حدو��ا. 

ع�� قطعة  يقع مصنع الشركة بمنطقة ا�خمرة بمدينة جدة �� منطقة صناعية خاصة مخاطر موقع الشركة الجغرافي: -٤

وتمتلك الشركة �افة ال��اخيص الالزمة ملزاولة �شاطها �� موقعها ا�حا�� وتحرص ع�� تجديدها  ،بال�امل للشركةلوكة أرض مم

حال صدور أنظمة تمنع استمرار�ة تواجد املصا�ع خارج املدن الصناعية التا�عة لهيئة املدن  �� املواعيد القانونية و��

 .كة ووضعها املا��ع�� أعمال الشر  الصناعية (مدن)، سوف يؤثر

يتألف مصنع الشركة من عدة خطوط إنتاج وآالت لصناعة  المخاطر التشغيلية والتوقف غير المتوقع لألعمال: -٥

، سواء ألسباب فنية (�انقطاع إمدادات الكهر�اء و�التا�� فإذا ما طرأ أي أمر من شأنھ التأث�� ع�� أعمال املصنع سل  الورق.
ً
با

ائج سيؤثر �ش�ل جوهري ع�� نتمما يؤثر ع�� استمرار�ة أعمالھ ال قدر هللا  �عرضھ ألي حادث أو طارئ  ياه) أوأو الطاقة أو امل

وتتخذ الشركة �افة التداب�� االحتياطية للتقليل من هذه ا�خاطر حيث تمتلك الشركة محطة  الشركة التشغيلية واملالية.

طو�لة االمد مع أك�� من جهة لتور�د كميات  تبط �عقود واتفاقياوكذلك ترت التوليد الطاقة الكهر�ية ال�ي �غطي احتياجا��

املياه الالزمة للصناعة كم ا��ا تحتفظ �غطاء تأمي�ي �شمل التعو�ض عن انقطاع االعمال كما ان خطوط اإلنتاج �عمل 

 تامة عن �عضها البعض ح�ى ال يتأثر أي م��م بتوقف االخر. ةباستقاللي

��  انقطاعأي و ع�� مقدمي خدمات نقل خارجي�ن لنقل منتجا��ا لعمال��ا.  الشركة�عتمد  المخاطر المرتبطة بالنقل: -٦

 ي يمكن أن يؤثر سلبا ع�� نتائجخدمات النقل هذه قد تؤثر �ش�ل مؤقت ع�� قدرة الشركة ع�� تور�د منتجا��ا لعمال��ا والذ

م خدمات النقل اتفاقيات مع عدة شر�ات تقد وتوقيع ةوتحرص الشركة دائما ع�� بناء شر�ات اس��اتيجي .أعمال الشركة

 ات دائما با�جودة والسعر املنافس.توافر هذه ا�خدم استمرار�ة ل�حرص ع��

 :والقطاع بالسوق املتعلقة املخاطر )٣

 ملنتجا��ا مناسبة ع�� ا�حفاظ ع�� أسعار بقدر��ا للشركة املستقب�� األداء يتأثر ي المنتجات: بأسعار المتعلقة المخاطر -١

 سعر املنتج ألن مؤكد غ�� أمر وهذا املنتجات أسعار رفع خالل من عمال��ا إ�� اإلنتاج ت�اليف �� ز�ادة أي تحو�ل ع�� والقدرة

 ا�ح�� والعال�ي. السوق  �� والطلب العرض ع�� ال��ائي �عتمد

�شاط الشركة �� قطاع واحد من صناعة الورق وهو تصنيع الورق  ي��كز والتخصص:المخاطر المتعلقة بتركيز القطاع  -٢

النمو �� اإلنتاج الصنا�� والزرا��، وز�ادة إنفاق الفرد، وتطور أنماط وأساليب التغليف الور�� عوامل إن  الب�ي املعاد تدو�ره.
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.من قبل املصنع�ن، وتطور الو�� بأهمية تدو�ر الورق، �عت�� جميعها عوامل أساسية مؤثر 
ً
 أو إيجابا

ً
 ة �� هذه الصناعة سلبا

 سيؤثر ع�� عمليات الشركة و�التا��
ً
وتحرص الشركة دائما ع�� تطو�ر وتنويع  ،فإن ال��اجع �� هذه العوامل أو �غ��ها سلبا

 منتجا��ا ملواكبة التطور �� مجال التغليف والصناعة التحولية ال�ي ترتبط بنشاط الشركة.

من تتسم بالتنافسية العالية وإم�انية اغراقها بمنتجات رخيصة الثمن �عمل الشركة �� بيئة  :ال�يئة التنافسيةمخاطر  -٣

 �� أسعار منمنافس�ن خارج�ن 
ً
 ع�� املنافسة،جا��ا نتيجة لهذه تو�مكن ان تواجھ الشركة انخفاضا

ً
 نتائج و�التا�� التأث�� سلبا

تجا��ا عن املنتجات األخرى املعروضة �� السوق، وذلك من خالل �عتمد قدرة الشركة التنافسية ع�� تمي�� منو أعمال الشركة 

وال �ستطيع الشركة ضمان أن املنافس�ن ا�حالي�ن أو ا�حتمل�ن لها لن يقدموا  توف�� منتجات عالية ا�جودة و�أسعار معقولة.

  منتجات ذات جودة و�أسعار تنافسية أفضل من تلك ال�ي تقدمها.

 املخاطر املالية  )٤

تأمي�ي �شمل عدة أنواع من التأم�ن ومن املمكن أن تنشأ حاالت  �غطاء تحتفظ الشركة كفاية التأمين: مخاطر عدم -١

�ستد�� الشركة إ�� ال�جوء إ�� شركة التأم�ن املعنية لتعو�ضها عن أي خسارة أو ضرر مؤمن عليھ ومن املمكن أن تتجاوز 

 أو أال ي�ون الضرر الذي �حق ��ا مغطى  قيمة مطالبات الشركة قيمة التأم�ن الذي تحتفظ بھ الشركة،
ً
و�التا��  بال�املتأمينيا

 ع�� أعمال الشركة ونتائج عمليا��ا التشغيلية واملالية. ا�حاالتفإن وقوع مثل هذه 
ً
 من شأنھ التأث�� سلبا

�عتمد احتياجات الشركة التمو�لية ع�� رأسمالها وع�� وضعها املا�� ونتائج  مخاطر توفر التمو�ل اإلضافي مستقبال: -٢

كما قد تحتاج الشركة إ�� تمو�ل إضا��  املمولة لها، من املؤسسات املاليةعمليا��ا وتدفقا��ا النقدية والتمو�ل ال�ي تحصل عليھ 

او  ا�حاجة، أو توفر التمو�ل ولكن �شروط غ�� مواتية�� املستقبل، وعليھ فإن أي تأخ�� أو إخفاق �� تأم�ن هذا التمو�ل عند 

 ت�لفة مرتفعة
ً
 ونتائج عمليا��ا التشغيلية واملالية. الشركة ع�� أعمال، قد يؤثر سلبا

إن مخاطر االئتمان �� مخاطر تكبد خسارة مالية �سبب عدم قدرة عمالء الشركة ع�� الوفاء بال��اما��م.  :خاطر اال�تمانم -٣

 بالذمم التجار�ة املدينةوتتعلق ا�خاطر 
ً
قد يواجھ �عض عمالء الشركة ظروف اقتصادية غ�� و ، االئتمانية للشركة أساسا

 أعمال الشركة وتوقعا��ا. نتائج ع�� مما يؤثر سلبا املالية تجاه الشركة، ممواتية تمنعهم من استيفاء ال��اما��

 صرف أسعار �خاطر معرضة الشركة التمو�ل: وتكاليف العمالت صرف وأسعار الفائدة نسب تذبذب مخاطر -٤

  تؤثر سوف الصرف أسعار �� متوقعة غ�� كب��ة تذبذبات أية وأن األجنبية العمالت
ً
 أن كما .للشركة املا�� األداء ع�� سلبا

 األمر عالية، تمو�ل ت�اليف لتكبد الشركة سيعرض التمو�ل، حجم نمو حالة �� خاصة كب��ة بصورة التمو�ل ت�اليف ارتفاع

  يؤثر قد الذي
ً
  .املستقبلية ر�حي��ا ع�� سلبا

�عتمد توزيع األر�اح ع�� عدة عوامل م��ا قدرة الشركة ع�� تحقيق أر�اح ومركزها املا�� ومتطلبات مخاطر تو��ع األرباح:  -٥

االقتصادية العامة، وعوامل االحتياطات القانونية واش��اطات املؤسسات املالية املمولة، وحدود االئتمان املتوفرة، واألوضاع 

.  واي �غ�� جوهري �� هذه العوامل قد يؤثر 
ً
أخرى تخضع لتوصية مجلس اإلدارة �� إعالن توزيع األر�اح حسبما يراه مناسبا

 ع�� قدرة الشركة بالنسبة لتوزيع أر�اح و�خضع توزيع األر�اح ملتطلبات النظام األسا��ي.

  التصاريح والرتاخيصملخاطر املتعلقة باألنظمة واللوائح وا )٥

تخضع الشركة وأعمالها �� مجال صناعة وإنتاج الورق وأعمال تجميع وتدو�ر  :ةالتش��عات والقوانين وال�يئة التنظيمي -١

و�� حالة إدخال تطبق األنظمة والقوان�ن املعمول ��ا �� اململكة العر�ية السعودية بصفة خاصة  إشرافيھالنفايات �جهات 
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�عديالت ع�� األنظمة أو اللوائح ا�حالية أو صدور أنظمة أو لوائح جديدة تتعلق بصناعة وإنتاج الورق أو بتجميع وتدو�ر 

ا�خلفات فقد تضطر الشركة �� سبيل االل��ام ��ا إ�� إجراء �عديالت ع�� عمليا��ا أو أساليب تقديم خدما��ا أو إدخال 

ا بما ين�جم مع املتطلبات ال�ي تفرضها هذه األنظمة، األمر الذي سيؤدي إ�� تحملها �عديالت ع�� منتجا��ا أو خطوط إنتاجه

 لذلك أو التأث�� ع�� عمليا��ا �ش�ل جوهري 
ً
 ع�� نتائجمن شأن و لنفقات مالية إضافية غ�� متوقعة تبعا

ً
 الشركة التأث�� سلبا

الصناعية والتجار�ة وتوفيق أوضاعها حسب متطلبات اللوائح و�س�� الشركة دائما ا�� تجديد تراخيصها  املالية ور�حي��ا.

وقد قامت الشركة بإ�شاء قسم خاص لالل��ام ملتا�عة تطبيق اللوائح والقوان�ن وا�حرص ع�� عدم مخالفة  والقرارات ا�جديدة

 .االشركة او شر�ا��ا التا�عة لألنظمة واللوائح خالل القيام بأ�شط��

والسالمة  البيئية  ظمةتعلقة بأننطوي أعمال الشركة وشر�ا��ا التا�عة ع�� �عض ا�خاطر املت ال�يئة والسالمة: خاطرم -٢

لتوف�� متطلبات بيئية ووقائية للسالمة أن يز�د من  صرامةأن من شأن إلزام املصا�ع �� املستقبل بتطبيق معاي�� أك�� و

 وتو�� الشركة اهتمامت�اليف الشركة مما سيؤثر ع�� نتائج اعمالها 
ً
 ل�حفاظ ع�� البيئة واا

ً
من والسالمة �� أل بالغا

وتطبق الشركة معاي�� السالمة املهنية، والسالمة من ا�حرائق، والسالمة من املواد ا�خطرة، وتطبيق عمل جوالت أعمالها،

سالمة والتأكد السالمة امليدانية للتعامل مع �ل حاالت الطوارئ وا�حوادث ا�� جانب اجراء التدر�بات الدور�ة للموظف�ن لل

 من توحيد وتطبيق السالمة مع �ل االقسام، والتأكد من تطبيق السالمة �� أعمال الصيانة واألجهزة واملبا�ي.
 

 :
ً
 املالية اخلمس األخرية: ملخص ألصول الشركة وخصومها ونتائج االعمال للسنواتخامسا

 :ملخص األصول والخصوم ومؤشرات الدخل -١

 

 

2012 2013 2014 2015 2016
األصول 1,418,237 1,455,170 1,502,176 1,593,452 1,556,664
المطلوبات 948,724 922,622 899,289 935,447 843,806
رأس المال 400,000 400,000 500,000 500,000 500,000
حقوق المساھمین 469,513 532,548 602,887 658,005 712,859
إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمین 1,418,237 1,455,170 1,502,176 1,593,452 1,556,664
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االرقام بااللف لایر  
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  جغرايف إلمجايل إيرادات الشركة وشركاتها التابعة (مليون ريال) حتليل -٢

 ال�يان م ٢٠١٥م�يعات  م ٢٠١٦م�يعات 

 داخل المملكة ٤١٨ ٣٥٤
 خا�ج المملكة ٢٦٣ ٢٧١

 المجموع ٦٨١ ٦٣٤
 

  م (ألف ريال)٢٠١٥م مقارنة بالعام ٢٠١٦لفروق اجلوهرية يف النتائج التشغيلية للعام ا -٣

 مؤشرات قائمة الدخل  ٢٠١٥ ٢٠١٦ التغيرات % التغيرات نسبة

 الم�يعات ٦٨١٬١٧٠ ٦٣٤٫٤٠٥ )٤٦٬٧٦٥( %٧-

 تكلفة الم�يعات )٥٠٨٬٣١٤( )٥١٨٬٤١٧( )١٠٬١٠٣( %٢

 إجمالي الدخل ١٧٢٬٨٥٦ ١١٥٬٩٨٨ )٥٦٬٨٦٨( %٣٣-

 مصا��ف �يع وتسو�ق )٤٠٬٧٤١( )٣٩٬٤٠٠( ١٬٣٤١ %٣-

 إدا��ة وعموميةمصا��ف  )٥٠٬٢٥٠( )٥٩٬٨٦٩( )٩٬٦٢٠( %١٩

 الربح التشغيلي ٨١٬٨٦٥ ١٦٬٧١٩ )٦٥٬١٤٦( %٨٠-

 مصا��ف مالية وزكاة واخري )٢٦٬٧٤٨( ٦٣٫١٣٥ ٨٩٬٨٨٣ %٣٣٦-

 صافي الربح بعد الزكاة ٥٥٬١١٨ ٧٩٬٨٥٤ ٢٤٬٧٣٦ %٤٥
 

 أسباب التغير:
 الورق.انخفاض متوسط اسعار بيع منتجات  املبيعات ا��قيمة  النخفاضالسبب الرئي��ي  �عود :املبيعات 

  الت�لفة الثابتة للطن �سبب إيقاف خط اإلنتاج  وارتفاعالطاقة ارتفاع ت�لفة  املبيعات ا��ارتفاع ت�لفة  ���عود السبب  :املبيعاتت�لفة

 الثابتة.الثا�ي �غرض التطو�ر وحد من تأث�� ذلك انخفاض مصار�ف االهالك نتيجة لتعديل اعمار اهالك األصول 

  انخفاض متوسط اسعار بيع منتجات الورق أيانخفاض الر�ح االجما��  ��الرئي��ي السبب  �عود: اإلجما��الر�ح. 

2012 2013 2014 2015 2016
المبیعات 653,577 760,165 826,427 681,170 634,405
تكلفة المبیعات 509,471 556,255 591,714 508,314 518,417
إجمالي الدخل 144,106 203,910 234,713 172,856 115,988
الربح التشغیلي 62,095 124,633 141,988 81,865 16,718
صافي الربح 37,827 87,573 111,339 55,118 79,854

 -

 150,000

 300,000

 450,000

 600,000

 750,000

 900,000
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االرقام بااللف لایر  
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 واالصالح الصيانة  انخفاض مصروفاتانخفاض مصروفات البيع والتسو�ق ا��  ��الرئي��ي السبب  �عود :والتسو�قالبيع  صار�فم

 متوسط اسعار ال�حن   وانخفاض

  مخصص الديون املش�وك  املوظف�ن وارتفاعاالرتفاع ا�� ارتفاع ت�لفة رواتب  ���عود السبب الرئي��ي  وعمومية:مصار�ف إدار�ة�� 

 تحصيلها

  والعمومية ا�� انخفاض الر�ح االجما�� مع ارتفاع املصار�ف االدار�ة  الر�ح التشغي��انخفاض  ��السبب الرئي��ي  �عود التشغي��:الر�ح

 اعاله.ذكرنا  كما

  ان تحقيق ر�ح غ�� مكرر نتيجة  اال ٢٠١٥بالعام  باملقارنة ٢٠١٦عام  ��املالية من ارتفاع املصار�ف  برغموأخري: مصار�ف مالية

وارتفاع الر�ح الناتج عن القيمة  مليون ر�ال ٩٢فرق احتساب �عو�ض قيمة االرض وما عل��ا من مرافق ومبان بقيمة صافية تقدر ب 

 % ٣٣٦انخفاض هذا البند بنسبة  ذلك ا�� االخرى ادىا�� انخفاض املصار�ف  باإلضافة مليون  ٢٫٦بقيمة العادلة للمشتقات املالية 

  تحقيق ر�ح غ�� مكرر  نتيجةاالخرى  ارتفاع االيراداتالر�ح �عد الز�اة ا��  صا��ارتفاع  ��السبب الرئي��ي  �عود الز�اة:صا�� الر�ح �عد

 باإلضافةنتيجة فرق احتساب �عو�ض قيمة االرض وما عل��ا من مرافق ومبان وارتفاع الر�ح الناتج عن القيمة العادلة للمشتقات املالية 

   األخرى.ا�� انخفاض املصار�ف 

  مملوك لها للمنفعة استالم تعويض نزع ملكية عقار  نا�ج عنالجد�ر بالذكر ان الشركة حقق ربح غير مكرر
كما م ٢٠١٦ديسمبر  ١٤في العامة لمصلحة شركة المياه الوطنية واستملت الشركة مبلغ التعويض 

 أعلنت عن ذلك على موقع تداول.

 تقارير قطاعات األعمال وتأثريها على نتائج األعمال: -٤

 التجارةقطاع  –تت�ون النشاطات الرئيسية للمجموعة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية: قطاع الصناعة - (أ)        

 م وللسنت�ن املن��يت�ن �� ذلك التار�خ ٢٠١٦م و٢٠١٥د�سم��  ٣١املوحدة ا�ختارة كما ��  املاليةتم ت�خيص املعلومات  -(ب)       

 لقطاعات األعمال 
ً
   -كما ي��: وفقا

 ال�يان
أرصدة ومعامالت  قطاع التجارة قطاع الصناعة (األرقام باأللف ��ال سعودي)

 المجموع �ين القطاعات

٦٢٠١ 

)٩٧٬٧٧٢( ١٥٣٬١٨٦ ١٬٥٠١٬٢٥٠ مجموع الموجودات  ١٬٥٥٦٬٦٦٤ 

 ٦٣٤٬٤٠٥ (١٩٧٫٩٦٣) ٢٤٠٬٨٧٠ ٥٩١٬٤٩٧ الم�يعات

 ١١٥٬٩٨٨ ٢٩٦ ١٤٬٦٣٣ ١٠١٬٠٥٩ إجمالي الربح

 ٩٤٫٦٩٠ - ١٠٬٦٩٨ ٨٣٬٩٩٢ وإطفاءاستهالك 

)١١٫٧٣١ ٧٩٬٨٥٤ صافي الدخل ) ٧٩٬٨٥٤ ١١٬٧٣١ 

٥٢٠١ 

 ١٬٥٩٣٬٤٥٢ )٨٢٫٦٩٦( ١٥١٬٧٦٩ ١٬٥٢٤٬٣٨٠ مجموع الموجودات

 ٦٨١٬١٧٠ )٢١٣٫٣٣٧( ٢٥٩٬٩٤٥ ٦٣٤٬٥٦٢ الم�يعات

 ١٧٢٬٨٥٦ ٥٦١ ٣٠٬٦٩٤ ١٤٢٬٧٢٢ إجمالي الربح

 ١٠٠٬٥٤٦ - ١١٬٢٩٤ ٨٩٬٢٥٢ استهالك 

 ٥٥٬١١٨ )٥٫٤٠٢( ٥٬٤٠٢ ٥٥٬١١٨ الدخل صافي
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ا�جموعة أعمالها �� اململكة العر�ية السعودية ودول مجلس التعاون ا�خلي�� وشمال وشرق أفر�قيا و�عض  تباشر-ج) (

م وللسنت�ن املن��يت�ن �� ٢٠١٥و ٢٠١٦د�سم��  ٣١املناطق ا�جغرافية األخرى. تم ت�خيص �عض املعلومات املالية كما �� 

 ذلك التار�خ 
ً
     -ما ي��: ك للتوزيع ا�جغرا�� وفقا

 ال�يان
 (األرقام باأللف ��ال)

المملكة العر�ية 
 (الصناعة)السعودية

دول مجلس 
 (التجارة)التعاون 

دول 
 أخرى

أرصدة 
ومعامالت �ين 

 القطاعات
 المجموع

٦٢٠١ 

 ٦٣٤٫٤٠٥ )١٩٧٬٩٦٣( ١٩٥٫٤٥١ ٧٥٫٥٤٤ ٥٦١٫٣٧٢ الم�يعات

٢٠١٥ 

 ٦٨١٬١٧٠ )٢١٣٬٣٣٧( ١٩٨٬٥٥٤ ٦٤٬٦٥١ ٦٣١٬٣٠٢ الم�يعات

 
 

 يضاح ألي اختالف عن معايري احملاسبة:إ -٥

بأن قوائمها املالية صدرت طبقا ملعاي�� ا�حاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن وال يوجد أي  تؤكد الشركة

 .اختالفات مع هذه املعاي�� طبقا لتقر�ر مراجع ا�حسابات ا�خارجية

 الشركات التابعة: -٦

نسبة  دولة النشاط دولة التأسيس النشاط رأس المال اسم الشركة
 الملكية

ودول الخلي�  السعودية السعودية تجميع وتجارة الو�ق المستعمل  مليون ��ال ٢٠ تجميع وتدو�ر المخلفات 
 خرىوا

١٠٠% 

 %١٠٠ السعودية السعودية تجميع وتجارة الو�ق المستعمل  ألف ��ال ١٠٠ اإلنجازات المتخصصة

 

بالت�امل مع شرك��م األم حيث تقوم شر�ات تجميع وفرز الورق  و�عمللية محدودة التا�عة ذات مسؤو  وا�جدير بالذكر أن جميع الشر�ات

ح عن وفرعها بإمداد مصنع الورق با�خامات الالزمة لإلنتاج باإلضافة إ�� تجار��ا �� با�� األنواع ال�ي ال يحتاجها املصنع ��دف تحقيق الر�

 طر�ق بيع الفائض �� األسواق املس��دفة.
 

  :سياسة توزيع األرباح -٧

قام مجلس اإلدارة بوضع سياسة وا�حة بخصوص حقوق املساهم�ن �� ا�حصول ع�� �سبة من األر�اح السنو�ة نص عل��ا نظام 

وقد نص  ان وجدت. وذلك دون التأث�� ع�� قدرة الشركة �� اإليفاء بال��اما��ا املالية وتمو�ل توسع��ا املستقبلية األساسالشركة 

 الشركة الصافية �عد خصم جميع املصروفات العمومية والت�اليف األخرى ع�� الوجھ اآل�ي: توزع أر�احع�� أن  ةنظام الشرك

  من األر�اح الصافية لت�و�ن احتياطي نظامي، و�جوز ل�جمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب م�ى بلغ  %١٠يجنب

 من رأس املال املدفوع. %٣٠االحتياطي املذ�ور �سبة 

 بناًء ع�� اق��اح مجلس اإلدارة تجنيب �سبة معينة من األر�اح الصافية لت�و�ن احتياطي اتفا��  ل�جمعية العامة العادية

 وتخصيصھ لغرض أو أغراض معينة، وال يجوز ان �ستخدم هذا االحتياطي إال بقرار من ا�جمعية العامة غ�� العادية.
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 الذي يحقق مص�حة الشركة أو يكفل توزيع أر�اح  ل�جمعية العامة العادية أن تقرر ت�و�ن احتياطيات أخري، وذلك بالقدر

ثابتة قدر اإلم�ان ع�� املساهم�ن، ول�جمعية املذ�ورة كذلك أن تقتطع من صا�� األر�اح مبالغ إل�شاء مؤسسات اجتماعية 

 من هذه املؤسسات. 
ً
 للعامل�ن بالشركة أو ملعاونة ما ي�ون قائما

 �رأس املال املدفوع. من %٥ن �عادل يوزع من البا�� �عد ذلك دفعة أو�� للمساهم 

 واملادة (السادسة والسبعون) من نظام الشركة االساس نظامادة (ا�حادية والعشرون) من مع مراعاة األح�ام املقررة �� امل ،

من البا�� مل�افأة مجلس اإلدارة إذا �انت امل�افأة �سبة معينة من  %١٠الشر�ات يخصص �عد ما تقدم �سبة ال تز�د عن 

 مع عدد ا�جلسات ال�ي يحضرها العضو.
ً
 أر�اح الشركة، ع�� أن ي�ون استحقاق هذه امل�افأة متناسبا

 .يجوز للشركة �عد استيفاء الضوابط املوضوعة من ا�جهة ا�ختصة توزيع أر�اح نصف سنو�ة ور�ع سنو�ة ع�� املساهم�ن 

 اء ع�� توصية مجلس اإلدارة يتم إقرار توزيعات األر�اح من قبل ا�جمعية العامة للمساهم�ن بن 

  أحقية األر�اح ملساه�ي الشركة امل�جل�ن لدى شركة مركز إيداع األوراق املالية (مركز اإليداع) ب��اية تداول يوم ا�عقاد

 ال�ي ستعتمد توصية ا�جلس بتوزيع األر�اح.ا�جمعية العامة 

 ر�خوما من تاي١٥املقيدون خالل  األر�اح عل املساهم�ن عتوزيرار ا�جمعية العامة �� شأن قتنفيذ  اإلدارةمجلس  �ب ع�يج 

 ر�اح مرحلية.أ يعالقا��ي بتوز  االدارةرار مجلس ق رار ا�جمعية العامة، هو ��ق��  داستحقاق هذه األر�اح ا�حد

 فور عالن عن ذلك اال و  باإلفصاحاملرحلية أو  األر�اح السنو�ة يعرار توز قتل��م الشركة عند اتخاذ  -٨
ً
 .ا

  :األرباح على املساهمنيتوزيعات  -٩

  م قدرها ٢٠١٥ املا�� عن العامع�� املساهم�ن أر�اح توزيع  م٢٠١٦ يونيھ٢٤اعتمدت ا�جمعية العامة للشركة بتار�خ

ح�ى تار�خ صدور هذا التقر�ر لم  مال الشركةمن رأس  %٥هللة للسهم الواحد وهو ما يمثل  ٥٠مليون ر�ـال)، بواقع ٢٥(

 تصدر أي توصيات من مجلس اإلدارة بخصوص توزيع أر�اح ع�� املساهم�ن.

  ��لم يصدر أي قرار او توصية من مجلس اإلدارة بخصوص توزيع او عدم توزيع أر�اح ع�� املساهم�ن م ٢٠١٦خالل العام املا

 م.٢٠١٦عن العام املا�� 

:
ً
  .م٦٢٠١يف األسهم وأدوات الدين خالل العام  والتغريات املصاحلوصف و أسهم الشركة سادسا

 تفاصيل األسهم وأدوات الدين وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب -١

 جميع األسهم وأدوات الدين مصدرة باسم شركة الشرق األوسط لصناعة وانتاج الورق و�ا�� الشر�ات مملوكة بال�امل لها. -أ

 م٣١/١٢/٢٠١٦ا�حرة كما �� رأس مال الشركة واألسهم   -ب
 

 ر�ال ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ راس المال المصرح بـــه -

 سهم ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ عدد األسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادية) -

 سهم ١٩٬٢٨٥٬٩٠٠ عدد األسهم الحرة -

 ر�ال ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ رأس المال المدفوع -

 ر�ال ١٠ القيمة االسمية للسهم -

 ر�ال ١٠ المدفوعة للسهمالقيمة  -
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وكبار التنفيذين  اإلدارة وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات االحقية يف التصويت تعود ألشخاص (ما عدا أعضاء جملس -٢

 م.٢٠١٦املالية الشركة بتلك احلقوق او أي تغري يف تلك احلقوق خالل السنة  اواقربائهم) ابلغو

 م.٢٠١٦خاصة ��ذا البند خالل العام تقر الشركة بأ��ا لم تتلقي أي بالغات 

 تار�خ صدور هذا التقر�ر. ح�ىتقر الشركة انھ ال يوجد لد��ا أسهم خز�نة  اخلزانة: أسهم عن تفاصيل -٣

 م ٦٢٠١فأكثر من أسهم الشركة والتغريات خالل العام  %٥تفاصيل املساهمني الذين ميلكون  -٤

 التغير %نسبة  صافي التغير  األسهم نهاية العام  األسهم بداية العام المساهم م

 ٠٠ ٠٠٠ ١١٫٦١٩٫٥٠٠ ١١٫٦١٩٫٥٠٠ شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده ١

 ٠٠ ٠٠ ١١٫٦١٩٫٦٠٠ ١١٫٦١٩٫٦٠٠ شركة الفانا القابضة ٢

 ٢٦٫٦ ١٫٨١٢٫٠٠٠ ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٦٫٨١٢٫٠٠٠ عبد اهلل عبد الرحمن المعمر ٣

 

 

 التابعة.وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء جملس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القصر يف أسهم او أدوات دين الشركة او شركاتها  -٥

 االسم   م
 صافي التغير م٢٠١٦ نهاية العام م٢٠١٦ بداية العام

 أدوات د�ن األسهم أدوات د�ن األسهم نسبة التغير خالل العام

 - - - ٢٫٤٧٦٫٠٠٠ - ٢٫٤٧٦٫٠٠٠ عماد عبدالقادر المهيدب ١

 %٢٦٫٦ ١٫٨١٢٫٠٠٠ - ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ - ٦٫٨١٢٫٠٠٠ عبداهلل عبد الرحمن المعمر ٢

 %  ٩٩٫٩٦  ٢٫٤٧٥٫٠٠٠ - ١٠٠٠ - ٢٫٤٧٦٫٠٠٠ عبد االله عبداهلل أبو نيان ٣

 %١٠٠ ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - - فيصل عمر السقاف ٤

 %١٠٠ ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - - أحمد مبارك الدباسي ٥

 %١٠٠ ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - - طا�ق مطلق المطلق ٦

 %١٠٠ ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - - خالد صالح الخطاف ٧

 %١٠٠ ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - - مصعب سليمان المهيدب ٨
 

 

 التابعة.وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذين وزوجاتهم وأوالدهم القصر يف أسهم او أدوات دين الشركة او شركاتها  -٦

�� أسهم او خطارات تتعلق بمص�حة أو بملكية كبار التنفيذي�ن وزواجا��م وأوالدهم القصر إتقر الشركة با��ا لم تتسلم أي 

 م.٢٠١٦ولم يظهر �جل األسهم أي ملكيات لهم �� أسهم الشركة خالل العام  أدوات دين الشركة او شر�ا��ا التا�عة
 

 اكتتاب أو حقوق مشابهة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقوصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة  -٧

  خالل السنة املالية. او شركاتها التابعةالشركة ها تأصدرها أو منح

أي أوراق مالية �عاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشا��ة  وأتوجد أدوات دين قابلة للتحو�ل  التقر الشركة بأنھ 

 .م٢٠١٦السنة املالية  خاللأو منح��ا الشركة أو شر�ا��ا التا�عة  أصدر��ا
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وصف ألي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو  -٨

  .خالل السنة املالية الشركة او شركاتها التابعة منحتهاحقوق مشابهة أصدرها أو 

حقوق تحو�ل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل أو أوراق مالية �عاقدية أو مذكرات حق تقر الشركة بانھ ال يوجد 

 م.٢٠١٦اكتتاب، أو حقوق مشا��ة أصدر��ا أو منح��ا الشركة أو شر�ا��ا التا�عة خالل السنة املالية 
 

وراق األ ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد، وقيمة الشركة او شركاتها التابعة وصف ألي اسرتداد أو شراء أو إلغاء من جانب -٩

  .املالية املتبقية

م ألي ٢٠١٦السنة املالية  خاللأو شر�ا��ا التا�عة  اد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة�ديوجد أي اس� تقر الشركة بأنھ ال

 لالست��اد.
ُ
 أدوات دين قابلة

 

 :
ً
 الشركة وشركاتها التابعة على قروضالب املتعلقة املعلوماتسابعا

    :��ال) األرقام باأللف( متوسطة االجلو طويلة قروض -أ

 ا�جهة املانحة للقرض
إجما�� 

 والتسهيالت

مدة 

 التسهيالت
 تار�خ االن��اء

رصيد ال

 بداية العام

أضافات 

 خالل العام

ما تم سداده 

 خال ل العام

رصيد القرض 

 ��اية العام

 ١٤٦٬٥٦٠ ٤٤٬٠٠٠ ٥١٬٤٤٩ ١٣٩٬١١١ ٢٠٢٢ مارس سنوات ٥ ٤٥١٬٠٠٠ التنمية الصنا��صندوق 

 ٢٦٬٨٨١ ٤٩٬١١٩ ٠ ٧٦٬٠٠٠ ٢٠١٧یولیو  سنوات ٢ ٧٦٬٠٠٠ البنك األه�� التجاري 

 ٢٠٠٬٠٠٠ ١٠٠٬٠٠٠ ٠ ٣٠٠٬٠٠٠ ٢٠٢١د�سمبر  سنوات ٥ ٤٠٠٬٠٠٠ البنك العر�ي 

 ١٣٥٬٠٠٠ ١٥٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠ ٠ ٢٠٢١یون�ه  سنوات ٥ ١٥٠٬٠٠٠ البنك الفر���ي

 - ١١٠,٠٠٠ - ١١٠,٠٠٠ ٢٠١٧د�سمبر  سنوات ٥ ١١٠,٠٠٠ مجموعة سامبا املالية

 ٥٠٨٬٤٤١ ٢٠٨٬١١٩ ٢٠١٬٤٤٩ ٥١٥٬١١١ - - ١٬٠٧٧٬٠٠٠ االجما��

 

 :)األرقام باأللف ��ال(قروض دواره) ( االجلقروض قصيرة  -ب

 ا�جهة املانحة للقرض
إجما�� 

 والتسهيالت

مدة 

 التسهيالت
 تار�خ االن��اء

رصيد ال

 بداية العام

أضافات 

 خالل العام

ما تم سداده 

 خال ل العام

رصيد القرض 

 ��اية العام

 ٥٤٬٩٩١ ٨٤٬٠٠٠ ١٣٨٬٩٩١ - ٢٠١٧      د�سم�� سنة ٢١٠٬٠٠٠ البنك الفر���ي

 ٨٣٬٧٥١ ١٩٧٬٠٧٥ ١٨٦٬١٢٩ ٩٤٬٦٩٧ ٢٠١٧         إبر�ل سنة ١٧٠٬٠٠٠ البنك العر�ي 

 ٩٬٥٠٠ ٢٨٬٣٢١ ١٢٬٢٧٥ ٢٥٬٥٤٦ ٢٠١٧أغسطس  سنة ١٢٢٬٨٠٠ التجاري  البنك األه��

 ٠ ٩٥٬٢١٤ ٤١٬٣٩٠ ٥٣٬٨٢٤ ٢٠١٧     نوفم�� سنة ١٠٠٬٠٠٠ مصرف االنماء

 ٠ ٦٥٬٠٠٠ ٣٠٬٠٠٠ ٣٥٬٠٠٠ ٢٠١٧   د�سم�� سنة ٨٥٬٠٠٠ بنك ا�جز�رة

 ٤٩٬٩٣٩ ١٦٬٩٣٠ ٦٦٬٨٧٠ -  ٢٠١٨   ف��اير  سنة ٥٠٬٠٠٠ بنك ساب

 ٠ ٩٬٠٠٠ ٩٬٠٠٠ - ٢٠١٧  أكتو�ر سنة ٥٠٬٠٠٠ الراج��مصرف 

 ١٩٨٬١٨١ ٤٩٥٬٥٤٠ ٤٨٤٬٦٥٤ ٢٠٩٬٠٦٧ - - ٧٨٧٬٨٠٠ االجما��
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: ثا
ً
التي فيها التعامالت الصفقات التي ابرمتها الشركة مع أطراف ذات عالقة وهي ذاتها العقود أو عن  معلومات -١منا

 التنفيذي أو أي شخص ذي عالقة بهممصلحة لبعض أعضاء جملس اإلدارة أو الرئيس 

 الغرض من العقد العقد االخر ��الطرف  طبيعة التعاقد م
بداية 

 التعاقد

- مدة العقد

 التعامالت

بالر�ال التعامل قيمة 

 م٢٠١٦خالل 

 ٢٠٠٩ ومواد بناء اخشابتور�د   مصدر ملواد البناء للشركة شراء مواد ١
سار�ة ح�ى ا��ا��ا 

 باتفاق الطرف�ن
٥۳۹٫۷٥۱ 

 ٢٠١٠ شراء منتجات الشركة  الشركة املتحدة للتعدين شراء منتجات الشركة ٥
سار�ة ح�ى ا��ا��ا 

 باتفاق الطرف�ن
۳٬٤۷۸٬۳۲٥ 

 ٢٠٠٥ معا�جة تور�د مياه  الصناعية تطو�ر و�شغيل املدن تور�د مياه للشركة ٦
سار�ة ح�ى ا��ا��ا 

 باتفاق الطرف�ن
٤٬٤۹٥٬۱۲۷ 

 

ع�� اجرا��ا من قبل ا�جمعية العامة للشركة �� االجتماع  املوافقة املسبقة تأعاله تم�� ا�جدول  مع األطراف ذوي العالقة التعامالت

سليمان عبد القادر  اسماهم:أعضاء مجلس االدرة اال�ي  لسادةايمتلك فيھ بصورة غ�� مباشرة   �عض ا�حصص تخص شر�ات السنوي و 

سليمان املهيدب  /مع العلم ان كال من السادة( نيان.عبد اإللھ عبد هللا أبو  –محمد عبد هللا أبو نيان  –عماد عبد القادر املهيدب  –املهيدب 

 .م)٢٠١٦نوفم��  ١٤ومحمد أبو نيان تر�وا ا�جلس �� 

 تعويض. أو بيان ألي ترتيب أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس اإلدارة او أحد كبار التنفيذين عن راتب  .٢

              ولقد تنازل كال من �عو�ض  أو راتب أي عن التنفيذي�ن كبار أحد بموجبھ تنازل  اتفاق أو ترتيبات أي يوجد تقر الشركة بأنھ ال

هللا املعمر أعضاء مجلس اإلدارة عن م�افآ��م السنو�ة  ونيان، عبدبأعبد االلھ  نيان،أبو ب، محمد وعماد املهيدالسادة/ سليمان املهيدب، 

 م.٢٠١٦العام  عن
 

 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي املصدر عن أي حقوق يف األرباح.  .٣

 م٢٠١٦السنة املالية  خالل بموجبھ أحد مساه�ي املصدر عن أي حقوق �� األر�احتقر الشركة بأنھ ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل 
 

 :
ً
 :مع وصف موجز هلا املدفوعات النظامية املستحقةبقيمة  بيان-١تاسعا

 تخضع الشركة ألنظمة مص�حة الز�اة والدخل �� اململكة العر�ية السعودية. و�تم ��جيل الز�اة ع�� أساس االستحقاق الز�اة: -أ

 الشر�ات التا�عة والعاملة خارج اململكة العر�ية السعودية لألنظمة الضر�بة للبدان العامل ��ا. وتخضع

تخضع الشركة لنظام التأمينات االجتماعية و�تم ��جيل رسوم التأمينات االجتماعية وفقا ألساس  التأمينات االجتماعية: -ب

 عل 
ً
 أساس املستحق عن الشهر السابق.االستحقاق و�تم سداد التأمينات االجتماعية شهر�ا

 األرقام (ألف ر�ال)

 م٢٠١٦عام  م٢٠١٥عام  ال�يان 

 ٣٫٦٣١ ٢٬٥٣٠ الرسوم الجمركية

 ١٫٤٥١ ٢٬٨٣٦ الض��بة  –مصلحة الزكاة 

 ٤٫٢٤٤ ٤٬٦٨٠ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
 ٣٦٠ ٣٦٠ شركة تداول

 ٤٫٤٦٨ ٤٬٨٨٥ تصديقات وجوازات ورسوم حكومية أخرى

 ١٤٫١٧٢ ١٥٬٢٩١ اإلجمالي
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 ملصلحة موظفي املصدر.  احتياطيات أنشئتأي استثمارات أو ببيان . ٢

السنة املالية  الشركة او شر�ا��ا التا�عة خالل تقر الشركة بأنھ ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أ�شئت ملص�حة موظفي

 .م٢٠١٦

 مبا يلي: الشركةإقرارات جملس اإلدارة، يقر جملس إدارة . ٣

عّدت بالش�ل ال�حيح. أن )أ
ُ
 �جالت ا�حسابات أ

ّفذ بفاعلية. )ب
ُ
عّد ع�� أسس سليمة ون

ُ
 أن نظام الرقابة الداخلية أ

 ال يوجد أي شك يذكر �� قدرة املصدر ع�� مواصلة �شاطھ. أنھ) ج

 :
ً
  حوكمة الشركاتاملعلومات الواجب اإلفصاح عنها مبوجب عاشرا

 ت
ً
 جوهر�ا

ً
 لتحقيق النجاح واالستمرار�ة �� املنافسةل��م الشركة بأفضل معاي�� حوكمة الشر�ات، وترى أن هذا االل��ام �ش�ل عامال

 تم اعتماد �عديالت وقد اعتمدت الشركة نظام ولوائح ا�حوكمة الداخلية 
ً
الئحة �جنة املراجعة ونظام الشركة األساس طبقا

وتمت املوافقة ع�� الئحة �جنة املراجعة و�غ��ات نظام الشركة األساس �� ا�جمعية العامة غ��  ملتطلبات ا�جهات النظامية.

   م٢٠١٦نوفم��  ١٠العادية بتار�خ 

بالشركة، وجعل ا�حوكمة ��ا ع�� درجة عالية من الشفافية، حماية  اإلدار�ة و��دف نظام ا�حوكمة إ�� تحس�ن وتنظيم ا�حوكمة

عملية الشفافية واإلفصاح وا�حافظة ع�� سر�ة املعلومات بجانب تنظيم وضبط عالقة ا�جلس  �عز�ز�حقوق املساهم�ن و 

الشركة بالئحة والتأكيد ع�� ال��ام  بال�جان املنبثقة عنھ وذلك بوضع حدود الصالحيات ل�جان ��دف سالمة القرارات االس��اتيجية

 الشر�ات.حوكمة 

الصادرة عن مجلس هيئة  ردة بالئحة حوكمة الشر�ات �� اململكة العر�ية السعوديةالشركة بتطبيق جميع األح�ام الوا قامت

 التالية: األح�ام باستثناء وذلكم ٢٠١٦��اية العام  ح�ى م١٦/٠٣/٢٠١٠ بتار�خ ةاملاليالسوق 
 

 أسباب عدم التطبيق نص املادة رقم املادة

 فقرة (و)  ٥

يجب على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ 
في االعتبار الموضوعات التي �رغب المساهمون في إدراجها على جدول 

على األقل من  %٥للمساهمين الذ�ن يملكون نسبة أعمال االجتماع. ويجوز 
مة أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العا

 .ند إعدادهع

لم تتلق الشركة أي طلبات من 
المساهمين بأدراج موضوعات الى جدول 

 .م٢٠١٦اعمال الجمعية خالل العام 

 فقرة (ط)  ١٢
 الشركة نظام بحسب له يحق االعتبا��ة الذي الصفة ذي للشخص يجوز ال

 اآلخ��ن األعضاء اختيار على التصويت اإلدارة مجلس في له تعيين ممثلين
 اإلدارة مجلس في

جميع عضوية أعضاء مجلس اإلدارة 
بصفتهم الشخصية وال �وجد ممثلين 

 بالمجلس لشخصيات اعتبا��ة.

 
 احلوكمة باختاذ ما يلي: الشركة دور  عززت

وتؤدي عملها حتت اشراف  سيتم التطرق اىل مهامها يف نتائج املراجعة السنوية إلجراءات الرقابةإنشاء إدارة للمراجعة الداخلية -أ

 جلنة املراجعة.

 جلنة املراجعة وترتكزاإلدارة و اشراف جملسوالذي يعمل بالتعاون مع إدارة املراجعة الداخلية وحتت  قسم االلتزام بالشركة -ب

 مهامه الرئيسية فيما يلي:



 

 الش�ق األوسط لصناعة وإ�تاج الو�ق (مبـكـو)          
 

P a g e  | 21 

ع�� األنظمة واللوائح والتعليمات ا�خاصة بالشر�ات  يةفواإلشرامتا�عة �افة التعديالت ال�ي تصدرها ا�جهات الرقابية  •

 املساهمة وتحديث األنظمة الداخلية بالشركة تبعا لذلك.

 واملتعلقة بأ�شطة الشركة. واإلشراقيةالتأكد من ال��ام الشركة ب�افة التعليمات واألنظمة ال�ي تفرضها ا�جهات الرقابية  •

� الشركة من هذه ا�جهات الرقابية واإلشرافية واملشاركة �� الفعليات التدر�بية الرد ع�� االستفسارات واملراسالت الواردة ا� •

 ال�ي تجر��ا هذه ا�جهات وتدعيم الثقة بي��ا و��ن والشركة.

 .تثال للقواعد املفروضة من ا�خارجألنظمة الداخلية للمراقبة واإلشراف لتحقيق االموا لسياسات الشركة المتثالمراقبة ا •

  نظاملوائح  قالتأكد من تطبي •
ّ
حوكمة الشركة كما تم اعتماده من مجلس اإلدارة وا�جمعية العامة للمساهم�ن وتحديثھ تبعا

 ملتغ��ات األنظمة واللوائح.

اطالع اإلدارة التنفيذية ع�� (مخاطر عدم االمتثال) وال�ي ينجم ع��ا عقو�ات وإجراءات نظامية أو خسائر مالية أو إساءة  •

إلخفاقها �� تطبيق األنظمة والتعليمات والقواعد والتعاليم والقيم السلوكية واألخالقية ال�ي �غطي لسمعة الشركة نتيجة 

 بيئة العمل ال�ي �عمل من خاللها الشركة.

 التقييم خالل من السلوك االخال�� ومعاي�� واإلجراءات والسياسات واألنظمة للقواعد املزعومة لالن��ا�ات االستجابة •

 .التحقيق راءاتإج والتوصية ببدء

�� الشركة للتأكد من تطابقها  واإلجراءات املطبقة�جميع التعليمات املدرجة �� أدلة السياسات  جراء مراجعة سنو�ةإ •

 وتحديث��ا حسب املتطلبات. االل��ام بتطبيقها والتأكد من، والتعليماتمتطلبات جميع األنظمة  وتوافقها مع

مراقبة ال��ام الشركة باللوائح والقوان�ن �� �عاملها مع البيئة ا�خارجية وال��ام إدارات الشركة بالعمل وفقا لسياسيات حوكمة  •

 يتواله.الشركة ولوائحها الداخلية ومساندة قسم املراجعة الداخلية �� الدور الرقا�ي الذي 

  وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:نتائج املراجعة السنوية لفعاليات احلادي عشر:  

 أسس الرقابة الداخلية وتنفيذ عمليات الرقابة داخل الشركة. -١

تقار�ر الرقابة الداخلية ال�ي تقدمها إدارة املراجعة الداخلية بصفة دور�ة ل�جنة لعمليات مراقبة جميع " "�جنة املراجعة تناقش

 .للمبادئ التاليةأ�شطة الشركة والشر�ات التا�عة لها وفقا 

 التأكد من التطبيق الفعال للقواعد واللوائح لتعز�ز الثقة �� تقار�ر الشركة وفروعها. •

 إجراء تقييم للسياسات واإلجراءات املتعلقة بالنشاطات اإلدار�ة واملالية والتشغيلية والتسو�قية �� الشركة وفروعها. •

 الدور�ة للشركة وشر�ا��ا التا�عة.املالية و ر�ر التقاالتأكد والتحقق من دقة املعلومات الواردة ��  •

 القدرة ع�� اتخاذ قرارات مفيدة ومناسبة من خالل تحديد املشا�ل والعقبات لتجنب حدو��ا وا�حد من اثارها. •

شغي�� للشركة مجلس اإلدارة" ملراقبة األداء الت"مدي االل��ام بتنفيذ برنامج الرقابة الداخلية املعتمد من  وتتا�ع "�جنة املراجعة"

وفروعها، وتناقش ال�جنة "خطط املراجعة الداخلية" والنتائج السنو�ة لها من خالل التقار�ر املقدمة من رئيس فر�ق التدقيق 

، وفحص م٢٠١٦الداخ��. للتأكد من ان فر�ق التدقيق الداخ�� بالشركة قد تمكن من أداء واجباتھ ال�ي �ان م�لفة ��ا خالل عام 

 أقسام وإدارات الشركة وشر�ا��ا التا�عة.اعمال �افة 
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 من أن 
ً
فر�ق التدقيق تبعية  أنو املراجعة الداخلية للشركة مستقل تماما عن عمل اإلدارة التنفيذية. فر�ق عمل تتأكد ال�جنة ايضا

 توصيات بتقديموذلك  ياالعل اإلدارة أهدافهو خدمة  الداخلية املراجعة دور  من هدفأن الو  �� "�جنة مراجعة "املباشرة إ الداخ��

 ل�جنة. املقدمةالدور�ة التقار�ر  خالل من مجدية

 :اتبعت إدارة املراجعة الداخلية ما يلي للقيام بواجباتهاولقد 

تم توجيھ أ�شط��ا إ��  راجعة.امل تقار�رالواردة �� جميع التداب�� ملعا�جة ا�حتو�ات واملالحظات إدارة املراجعة الداخلية اتخذت  

مراجع و  �جنة املراجعةمع  بتنسيق �امل قامت بدورهاوقد  لشركة.ار�حية و فعالية وكفاءة عمليات  �� رفعوا�خاطر  عالية أ�شطة

  .ا�حسابات ا�خار�� بطر�قة مرضية وفعالة

 إدارة املراجعة الداخلية: طاق عملن 

فعالية الرقابة الداخلية ح�ى يمكن تحقيق أهداف ن�ج منتظم لتقييم وتحس�ن  راجعة الداخلية �� تنفيذ أعمالھاملاعتمدت إدارة 

للتأكد مما ة اإلدار وجودة دراسة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة  هاالشركة وحماية أصولها. وشمل نطاق عمل

 لتحقيق أهداف الشركة. وشمل نطاق عمل ما ي�� الرقابةإذا �انت نظم 
ً
 :الداخلية للشركة توفر ضمانا معقوال

 جميع اإلدارات العاملة �� الشركة ع�� ف��ات مناسبة.�شطة املراجعة واالستعراض الدوري أل• 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة  أكد منوذلك للت والفحص نتائج عمليات املراجعةب �� اإلدارات ا�ختلفة ال�ي تم فحصها إبالغ املسؤول�ن• 

 .الفحص فيما يتعلق بأوجھ القصور ال�ي تم تحديدها خالل عملية

. الفحصتقييم ا�خطط واإلجراءات املقدمة من املسؤول�ن �� اإلدارات املعنية ملعا�جة املالحظات والتوصيات الواردة �� تقر�ر • 

 .الت�حيحيةلضمان كفاءة وكفاية اإلجراءات  �� اإلدارة العليا ع املسؤول�نميتم التواصل �� حالة عدم كفاية التداب�� املتخذة، 

 م:٢٠١٦وفيما ي�� اهم املالحظات واإلجراءات ال�ي وردت �� تقر�ر املراجعة الداخلية خالل العام 

ات السياسالداخلية �� تقر��ا بضرورة تحديث اوصت إدارة املراجعة  :مخصصات الد�ون والمخزون بطيئة الحركة -١

واإلجراءات املتبعة فيما يخصص مخصصات الديون املش�وك �� تحصيلها وان ي�ون حسا��ا �عتمد ع�� اعمار الديون وليس 

 كما أوصت املراجعة الداخلية بضرورة اتباع نفس املعيار بخصوص مخزون قطع الغيار ع�� ان ي�ون حساب 
ً
مبلغ ثابت شهر�ا

. أع�� عنصر  ا�خصص مخصص ا�خزون بطيئة ا�حركة �عتمد
ً
 عمار القطع وإم�انية االستخدام مستقبال

عدم االحتفاظ بكميات كب��ة بضرورة مراعاة  االدارة نظرا لطبيعة عمل الشركة �� ا�خلفات الورقية اوصتإدارة المخزون:  -٢

  .ا�خزونتلف من مخزون املنتج التام او املواد ا�خام لتقليل ا�خاطر املتعلقة ب

هال�ات وفقا ملا تم إنجازه من اعمار اإل أوصت أدارة املراجعة الداخلية �� تقر�رها بضرورة مراجعة  ابتة:إدارة األصول الث -٣

 .م٢٠١٦وتم ز�ادة اعمار �عض اآلالت واملعدات بناء ع�� ذلك خالل العام  تطو�ر �خطوط اإلنتاج

باالهتمام بتقار�ر مقارنة الت�اليف املعيار�ة بالت�لفة الفعلية  املراجعةإدارة اوصت  التكلفة المعيا��ة وتحليل التبا�ن: -٤

 اوصت بتحديث الت�لفة املعيار�ة بصفة دور�ة بما يتوافق مع التغ��ات. اإلنتاج، كمالعميات 

  وقد التزمت اإلدارة التنفيذية با�خاذ اإلجراءات التصحيحية ومتابعة �نفيذ توصيات اللجنة الواردة في تقا��رها. •

 :وشركاتها التابعة لشركةبافعالية الرقابة الداخلية مدي  عن جلنة املراجعة تقرير -٢

 مجال �� متخصصة إدارة طر�ق عن ومراقبتھ تطبيقھ و�تم وقو�ة سليمة أسس ع�� بالشركة الداخلية الرقابة نظام إعداد تم

 النظام فعالية من للتحقق ومستمرة دور�ة بصفة تنفذمجلس اإلدارة  من معتمدة سنو�ة �خطة الداخلية وفقا والرقابة املراجعة
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 مما املراجعة �جنة وجود خالل من فاعليتھ تدعيم و�تم  األداء، كفاية مدى وقياس العمل مخاطر وتقيم الشركة أصول  حماية ��

 دور�ة بصورة املراجعة �جنة ا�� يقدم الذي الداخ�� املراجع استقاللية و�عز�ز ا�حوكمة مجال �� املمارسات أفضل إرساء يدعم

 العمل و�تم الداخلية الرقابة نظام وفعالية كفاية مدى مراجعة و�تم املراجعة، محل واأل�شطة الوحدات عن تقار�ر ومنتظمة

 مراقب يقوم كما الداخ��، النظام تقو�ة لهدف الداخلية الرقابة أعمال عن ظهرت ال�ي ا�جوهر�ة املالحظات معا�جة ع��

 ع�� االطالع من وتمكينھ للشركة ا�ختامية املالية للبيانات مراجعتھ مهمة ضمن النظام لهذا تقو�م �عملية ا�خار�� ا�حسابات

 .الفحص محل املالية للف��ة الداخلية املراجعة إدارة وتقار�ر وا�خاطر املراجعة �جنة محاضر �افة

 ترشيح مراجع احلسابات .٣

��شيح مراجع ا�حسابات شركة (برا�س واتر هاوس �و�ر وشر�اهم) للقيام بأعمال ب أوصت �جنة املراجعةم  ٢٠١٦خالل العام 

 م و ٢٠١٦التدقيق �حسابات الشركة خالل العام 
ً
 م.٢٠١٦يونيو  ٢٦ذلك �� اجتماع ا�جمعية العامة املنعقد بتار�خ تم �عينھ وفقا

 .م٢٠١٦للعام  املالية السنويةالقوائم ب تتعلقتقرير احملاسب القانوني فقرة لفت انتباه  مل يتضمن  .٤
 

 م.٢٠١٦مل يتم فرض أي عقوبة أو قيود او جزاءات مادية او غري مادية على الشركة خالل العام املايل  .٥

 حقوق املساهمنيالثاني عشر: 

سبيل نص النظام األسا��ي ونظام حوكمة الشركة الداخ�� ع�� انھ تثبت للمساهم جميع ا�حقوق املتصلة بالسهم وم��ا ع�� 

 :ما ي�� املثال ال ا�حصر 

 �� األسهم. التصرفوحق  من األر�اح ال�ي يتقرر توزيعها. ا�حق �� ا�حصول ع�� نصيب •

 ا�حق �� ا�حصول ع�� نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.  •

 حق حضور ا�جمعيات العامة، واالش��اك �� مداوال��ا والتصو�ت ع�� قرارا��ا. •

 .دعوى املسؤولية ع�� أعضاء ا�جلسحق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع  •

 نظام السوق املالية ولوائحھ التنفيذية. مع عارضتحق االستفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصا�ح الشركة وال ي •

 .ا�حسابات اإلدارة ومراقبحق مناقشة املوضوعات املدرجة �� جدول أعمال ا�جمعية وتوجيھ األسئلة �شأ��ا إ�� مجلس  •

 ا�جمعية. ومحضر اجتماع املستندات املتعلقة بجدول اعمال ا�جمعية العامة للشركةع�� االطالع ا�حق ��  •

 واللجان التابعة  اإلدارة الثالث عشر: جملس

 لنظام يتو�� إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء �عي��م ا�جمعية العامة 
ً
لشركة اعن طر�ق التصو�ت ال��اك�ي طبقا

انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة �� اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية  وتمميالدية، ملدة ال تز�د ع�� ثالث سنوات  األساس

 وملدة ثالث سنوات ميالدية. م٢٠١٦نوفم��  ١٤دورتھ من تار�خ  م وتبدأ٢٠١٦نوفم��  ١٠بتار�خ  للشركة

ي�ون �جلس اإلدارة أوسع السلطات �� إدارة الشركة، وتصر�ف أمورها ويعاونھ صات املقررة ل�جمعية العامة مراعاة االختصامع 

�� ذلك ال�جان املنبثقة عنھ ومن ابرز أعمال ا�جلس وضع االس��اتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة 

د الهي�ل الرأسما�� األمثل للشركة واس��اتيجيا��ا وأهدافها املالية وإقرار امل��انيات السنو�ة ا�خاطر ومراجع��ا وتوج��ها تحدي

واإلشراف ع�� النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة ، وتملك األصول والتصرف ف��ا و وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء 
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نظيمية والوظيفية �� الشركة واعتمادها، وضع سياسة مكتو�ة تنظم �عارض الشامل �� الشركة و املراجعة الدور�ة للهيا�ل الت

املصا�ح ومعا�جة حاالت التعارض ا�حتملة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملساهم�ن و التأكد من سالمة األنظمة 

املراجعة السنو�ة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية املالية وا�حاسبية، بما �� ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقار�ر املالية و 

�� الشركة. وسياسة إدارة ا�خاطر وتحديث وتطو�ر الئحة حوكمة الشركة والتأكد من تطبق��ا هذا باإلضافة إ�� املهام األخرى 

 واملذ�ورة �� نظام حوكمة الشركة الداخ��.

 م٦٢٠١خالل العام  اجتماعات جملس اإلدارة -١

 م وتفصيلها �التا��:٢٠١٦خالل العام  تثالثة اجتماعااملنت�ي دورتھ عقد مجلس اإلدارة 

 االسم م
 األول 

٢٢/٠٢/٢٠١٦ 

 الثا�ي

٠٨/٠٥/٢٠١٦ 

 الثالث

١٨/١٠/٢٠١٦ 

 الرا�ع

١٢/١٢/٢٠١٥ 
 اإلجما��

 ٣ ان��ت عضو�ھ    سليمان عبدالقادر المهيدب ١

 ٤     عماد عبدالقادر المهيدب ٢

 ٣     عبداهلل عبد الرحمن المعمر ٣

 ٢ ان��ت عضو�ھ    محمد عبداهلل أبونيان ٤

 ٤     عبداإلله عبداهلل أبونيان ٥

 ٣ ان��ت عضو�ھ    وليد إبراهيم شكري ٦

 ٣ ان��ت عضو�ھ    كا�ل هن��ك ادمان ٧

 ٣ ان��ت عضو�ھ    كا�ل البرتو كارلتي ٨
 

م في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ٢٠١٦نوفمبر  ١٤دورته من تا��خ  بدأتم ا�تخاب مجلس إدارة جديد للشركة ت
حضره وم ٢٠١٦ديسمبر  ١٢م بتا��خ ٢٠١٦م وقد عقد المجلس الجديد اجتماع واحد خالل العام ٢٠١٦نوفمبر  ١٠بتا��خ 

 وتشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة المكافآت والترشيحات.ئيس المجلس ونائبه جميع األعضاء وتم فيه ا�تخاب ر

 اإلدارة:تشكيل جملس  -٢

 م على النحو التالي:٢٠١٦ نوفمبر من العام ١٤ تشكيله في أعادة يتكون مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء وتم

 سابقتشكيل المجلس ال لحاليتشكيل المجلس ا التصنيف المنصب

 سليمان عبدالقادر المهيدب عماد عبدالقادر المهيدب �نفيذيغير  رئيس مجلس اإلدارة

 عماد عبدالقادر المهيدب عبداهلل عبد الرحمن المعمر غير �نفيذي نائب رئيس المجلس 

 عبداهلل عبد الرحمن المعمر عبد االله عبداهلل أبو نيان غير �نفيذي عضو مجلس إدارة

 إبراهيم شكري وليد السقاف عمرفيصل  مستقل عضو مجلس إدارة

 كا�ل هن��ك ادمان أحمد مبارك الدباسي مستقل عضو مجلس إدارة

 كا�ل البرتو كارلتي طا�ق مطلق المطلق مستقل عضو مجلس إدارة

 محمد عبداهلل أبونيان خالد صالح الخطاف غير �نفيذي عضو مجلس إدارة

 عبداهلل أبونيانعبدا إلله  مصعب سليمان المهيدب غير �نفيذي عضو مجلس إدارة
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 )(السابقني واحلاليني عضوية أعضاء جملس اإلدارة يف الشركات املساهمة األخرى -٣

 غير مدرجةشركة  مدرجةشركة  االســـــم

 القادر المهيدب سليمان عبد
 

التصنيع  - صافوال  -المراعي
البنك السعودي  -الوطنية 

 الب��طاني

ــــة  -عبد القادر المهيدب وأوالده  رافال  -جســــور القابض
العر�ية لتنمية المياه   -األولي للتطو�ر العقاري  -العقا��ة 

 والطاقة (أكوا �يور)

 اهلل أبونيان محمد عبد
 نادك 

العر�ية لمشــا��ع  -العر�ية الســعودية لالســتثمار الصــناعي 
ــة (أكوا ــاق ــاه والط ــاه   -�يور)  المي ــة المي ــة لتنمي لعر�ي
 هجر إل�تاج الطاقة  -والطاقة (أكوا القابضة) 

ــــة  -ب�ج رافال  شاكر عبداإلله عبداهلل أبونيان نا القابض رفال للتطو�ر  -ا�راء العقا��ة، لفا
 العقاري

 - مجموعة عبدالمحسن الحكير   وليد شكري

شامية للتطو�ر العقاري  --- عماد عبد القادر المهيدب سكر  -ال صدر لمواد  –المتحدة لل م
 �نمية المحافظات –البناء 

 -- االنا�يب السعودية أحمد مبارك الدباسي

 -- األهلي تكافل فيصل عمر  السقاف

 أكوا �يور -كابالت ال��اض -مجموعة المطلق --- طا�ق مطلق المطلق

ــتثمار  --- خالد صالح الخطاف ــة الخلي� لالس ــس  –التمو�ل الوطني  بالبح��ن  –مؤس
 رافال للتطو�ر العقاري

 جولدمان ساكس السعودية دور للضيافة –شاكر  مصعب سليمان المهيدب
 

 

 :املتعلقة باملكافآت وآليات حتديدها ةالسياس -٤

  تتناسب مع طبيعة اعمال الشركة وخ��ات أعضاء مجلس  االساس بحيثنظام الشركة ��  م�افأة أعضاء مجلس اإلدارةيتم تحديد

و�جوز ان ت�ون م�افآت أعضاء   .نص عليھ نظام الشر�ات ولوائحھ�شرط اال يتجاوز ما يحصل عليھ �ل عضو حدود ما ، و اإلدارة

مبنية ع�� توصية  أن ت�ون امل�افآتو�جب  ،%١٠مجلس اإلدارة غ�� املستقل�ن �سبة من األر�اح �شرط اال تتجاوز هذه النسبة 

 اإلدارة. ، وأن تتناسب مع عدد ا�جلسات ال�ي يحضرها عضو مجلس امل�افآتو  ال��شيحات �جنة

  ��يجب أال ت�ون م�افأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقل�ن �سبة من األر�اح ال�ي تحققها الشركة أو أن ت�ون مبنية �ش�ل مباشر أو غ

 مباشر ع�� ر�حية الشركة.

  جلس تحدد م�افآ��م بناء ع�� مدي مشارك��م �� اجتماعات ال�جان املنبثقة عن ا�جلس وعدد االجتماعات ال�ي أعضاء �جان ا�

 يحضرو��ا اصالة.

  يجوز لعضو مجلس اإلدارة ا�حصول ع�� م�افأة مقابل عضو�تھ �� �جنة املراجعة املش�لة من قبل ا�جمعية العامة، أو مقابل أي

إضافية ي�لف ��ا �� الشركة، وذلك باإلضافة  -بموجب ترخيص م�ي  –فنية أو إدار�ة أو استشار�ة  أعمال أو مناصب تنفيذية أو

 لنظام 
ً
 �� مجلس اإلدارة و�� ال�جان املش�لة من قبل مجلس اإلدارة، وفقا

ً
ا�� امل�افأة ال�ي يمكن أن يحصل عل��ا بصفتھ عضوا

 .الشر�ات ونظام الشركة األساس
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 امة إ��اء عضو�ة من �غيب من أعضاء مجلس اإلدارة �سبب عدم حضوره ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس إذا قررت ا�جمعية الع

دون عذر مشروع، فال �ستحق هذا العضو أي م�افآت عن الف��ة ال�ي ت�� آخر اجتماع حضره، و�جب عليھ إعادة جميع امل�افآت 

 ال�ي صرفت لھ عن تلك الف��ة.

  أن امل�افآت ال�ي صرفت ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مبنية ع�� معلومات غ��  السوق املالية هيئةإذا تب�ن ل�جنة املراجعة أو

�حيحة أو مضللة تم عرضها ع�� ا�جمعية العامة أو تضمي��ا تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي، فيجب عليھ إعاد��ا للشركة، و�حق 

 للشركة مطالبتھ بردها.

  اإلدارة، وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة يدرج �� جدول اعمال ا�جمعية العامة للشركة بند املوافقة ع�� م�افآت أعضاء مجلس

 التصو�ت ع�� هذا البند.

  عل��ا.ترتبط م�افآت كبار التنفيذي�ن بمؤشرات األداء ال�ي �عتمدها مجلس اإلدارة سنو�ا وتتم تحديدها بناء 

 وآليات تحديدها واملبالغ واملزايا املالية  ��ا امل�افآت والسياسات املتعلقة �ر مجلس اإلدارة السنوي عن تفاصيلاإلفصاح �� تقر  يتم

 والعينية املدفوعة ل�ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدار�ة أو استشار�ة.

 جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني أعضاء مكافآتجدول  -٥

 ال�يان
 األرقام (ألف ��ال)

أعضــــــــــــاء 
الــمــجــلــس 

 التنفيذيين

أعضـــاء المجلس غير 
 /الـــتـــنـــفـــيـــذيـــيـــن

 المستقلين

خمســــة من كبار التنفيذيين ممن 
تـــلـــقـــوا اعـــلـــي الـــمـــكـــافـــآت 

الرئيس  من ضــمنهموالتعويضــات 
 .التنفيذي والمد�ر المالي

 ٤٫١٢٨ - - الروا�ب والتعويضات

 ٢٫٠٨٣ ٢٥٢ - البدالت

 ٢٥٠ - - المكافآت الدو��ة والسنوية

 ١٫٩٧٥ - - الخطط التحفي��ة

 ١٫٥٥٤ ٨٧٫٥ - أي تعويضات أو مزايا عينية آخري تدفع شهري أو سنوي
 

 :جلان جملس اإلدارة ومسؤولياتها -٦

ل مجلس إدارة الشركة مجلس اإلدارة  ةداألمثل إلدارة الشركة، ومساع من أجل ضمان األداء
ّ
ع�� أداء دوره �� إدارة الشركة ش�

ووافقت ع�� �شكيلها كما ورد ��ذا  �جنة املراجعةوأ��ي ل�جمعية العامة بتشكيل  ال��شيحات وال�جنة التنفيذيةو امل�افآت �جنة 

ذه املدة وكيفية رقابة مجلس د مهمة �ل �جنة ومدة عملها والصالحيات ا�خولة لها خالل هتحدل�جان قواعد معتمدة و  التقر�ر،

قواعد ال�جان �قوم مجلس اإلدارة بإجراء مراجعة سنو�ة لو ترفع ال�جان التقار�ر واالق��احات إ�� مجلس اإلدارة. و  ،اإلدارة عل��ا

 و�قوم بأجراء التحديثات الالزمة لذلك ثم �عرضها ع�� ا�جمعية العام لالعتماد. بناًء ع�� توصيا��ا

 جلنة املراجعة  -أ

تختص �جنة املراجعة باملراقبة ع�� أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقار�ر والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية 

 :ف��ا، و�شمل مهام ال�جنة بصفة خاصة ما ي��

 أوًال: التقا��ر المالية
املا�� قبل عرضها ع�� مجلس اإلدارة، لضمان نزاه��ا وعدال��ا  أ. مراجعة القوائم والبيانات املالية للشركة وإعالنا��ا املتعلقة بأدا��ا

 .وشفافي��ا، وإبداء رأ��ا
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فيما إذا �ان تقر�ر ا�جلس والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة  -بناء ع�� طلب مجلس اإلدارة  -ب. إبداء الرأي الف�ي 

 .تقييم املركز أو الوضع املا�� للشركة وأدا��ا ونموذج عملها واس��اتيجي��ا وتتضمن املعلومات ال�ي تتيح للمساهم�ن واملستثمر�ن

ج. دراسة أية مسائل مهّمة أو غ�� مألوفة تتضم��ا التقار�ر املالية وا�حسابات، والبحث بدقة �� أية مسائل يث��ها املدير املا�� 

 .ا�حساباتللشركة أو من يتو�� مهامھ أو مسؤول االل��ام �� الشركة أو مراجع 

 .د. التحقق من التقديرات ا�حاسبية �� املسائل ا�جوهر�ة الواردة �� التقار�ر املالية

 .هـ. دراسة السياسات ا�حاسبية املتبعة �� الشركة وإبداء الرأي والتوصية �جلس اإلدارة �� شأ��ا

 ثانيًا: المراجعة الداخلية
ة وإدارة ا�خاطر �� الشركة، وإعداد تقر�ر مكتوب يتضمن توصيا��ا ورأ��ا �� مدى أ. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالي

 �افية من هذا التقر�ر �� 
ً
كفاية هذه النظم وما أدتھ من أعمال تدخل �� نطاق اختصاصها، ع�� أن يودع مجلس اإلدارة ��خا

قل؛ ل��و�د من يرغب من املساهم�ن بن�خة منھ. مركز الشركة الرئيس قبل موعد ا�عقاد ا�جمعية العامة �عشرة أيام ع�� األ

 .و�ت�� التقر�ر �� أثناء ا�عقاد ا�جمعية

 .ب. دراسة تقار�ر املراجعة الداخلية ومتا�عة تنفيذ اإلجراءات الت�حيحية للمالحظات الواردة ف��ا

شركة إن وجدت، للتحقق من توافر املوارد ج. الرقابة واإلشراف ع�� أداء وأ�شطة املراجع الداخ�� وإدارة املراجعة الداخلية �� ال

الالزمة وفعالي��ا �� أداء األعمال واملهام املنوطة ��ا. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخ�� فع�� ال�جنة تقديم توصي��ا للمجلس �شأن 

 .مدى ا�حاجة إ�� �عيينھ، وإذا لم توص بذلك فعل��ا بيان األسباب �� التقر�ر السنوي 
 لحساباتثالثًا: مراجع ا

أ. التوصية �جلس اإلدارة بتعي�ن مراج�� ا�حسابات وعزلهم وتحديد أ�عا��م وتقييم أدا��م، �عد التأكد من استقاللهم ومراجعة 

 .نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم

عد واملعاي�� ب. التحقق من استقالل مراجع ا�حسابات وموضوعتھ، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ �� االعتبار القوا

 .ذات الصلة

 فنية أو إدار�ة تخرج عن نطاق أعمال 
ً
ج. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالھ، والتحقق من عدم تقديمھ أعماال

 .املراجعة، وإبداء مرئيا��ا حيال ذلك

 .د. اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشر�ات

 .� القوائم املالية ومتا�عة ما اتخذ �شأ��اه. دراسة تقار�ر مراجع ا�حسابات ومالحظاتھ ع�
 رابعًا: ضمان االلتزام

 .أ. مراجعة نتائج تقار�ر ا�جهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة �شأ��ا

 .ب. التحقق من ال��ام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة

 .والتعامالت املق��ح أن تجر��ا الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم ما تراه �شأ��ا إ�� مجلس اإلدارةج. مراجعة العقود 

 د. الرفع إ�� مجلس اإلدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء �شأ��ا، وإبداء توصيا��ا با�خطوات ال�ي يلزم اتخاذها.

 مختص�ن �� الشئون املالية وا�حاسبية وأسماؤهم �التا��:بي��م من �ون �جنة املراجعة من ثالثة أعضاء تت

 المنصب تشكيل اللجنة الحالي تشكيل اللجنة السابق

 رئيس السقاف عمرفيصل  خالد محمد الصليع ١

 عضو خالد صالح الخطاف وليد �وسف ناصر ٢

 عضو مصعب سليمان المهيدب وليد إبراهيم شكري ٣
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وتحديد  -الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة مجلس اإلدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة بم اوصي ٢٠١٦خالل العام 
 م٢٠١٦نوفمبر ١٤للدورة الجديدة لمجلس اإلدارة لفترة ثالث سنوات تبدأ من  -مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها 

 .ووافقت الجمعية على التوصية

  م ٦٢٠١خالل العام  املراجعة جلنةاجتماعات جدول 

 االسم م
 األول 

١٨/٠١/٢٠١٦ 

 الثا�ي

٢١/٠٢/٢٠١٦ 

 الثالث

١٩/٠٤/٢٠١٦ 

 الرا�ع

٢٨/٠٧/٢٠١٦ 

 ا�خامس

٠٥/١٠/٢٠١٦ 

 السادس

١٦/١٠/٢٠١٦ 
 اإلجما��

 ٥       خالد محمد الصليع ١

 ٤       وليد �وسف ناصر ٢

 ٦       وليد إبراهيم شكري ٣
 

 م حيث حضر جميع األعضاء.١٢/٢٠١٦/ ١٢لها �وم  اجتماعاً ول أوعقدت لجنة المراجعة بتشكيلها الجديد  •

 الرتشيحاتو املكافآت جلنة -ب

 ومن اهم مهامها ع�� سبيل املثال ال ا�حصر:

 للسياسات واملعاي�� املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي �خص -١
ً
سبق إدانتھ  التوصية بأسماء املر�ح�ن لعضو�ة ا�جلس وفقا

 بجر�مة مخلة بالشرف واألمانة والتوصية بتع�ن املدير�ن التنفيذي�ن بالتنسيق مع ال�جنة التنفيذية.

املراجعة السنو�ة لالحتياجات املطلو�ة من املھارات املناسبة لعضو�ة ا�جلس وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلو�ة  -٢

 ي يلزم أن يخصصھ العضو ألعمال ا�جلس.لعضو�ة ا�جلس، بما �� ذلك تحديد الوقت الذ

 مراجعة هي�ل ا�جلس ورفع التوصيات �� شأن التغي��ات ال�ي يمكن إجراؤها مثل عدد األعضاء وتصنيفهم ورئاسة ا�جلس. -٣

 تحديد جوانب الضعف والقوة �� ا�جلس، واق��اح معا�ج��ا بما يتفق مع مص�حة الشركة ووضع برامج تدر�بية لألعضاء. -٤

د �ش�ل سنوي من استقاللية األعضاء املستقل�ن، وعدم وجود أي �عارض مصا�ح إذا �ان العضو �شغل عضو�ة مجلس التأك -٥

 إدارة شركة أو شر�ات أخرى.

وضع سياسات وا�حة لتعو�ضات وم�افآت أعضاء ا�جلس وكبار التنفيذي�ن، و�را�� عند وضع تلك السياسات استخدام   -٦

 معاي�� ترتبط باألداء.

 وج��ات و�رامج �عر�فية ألعضاء مجلس اإلدارة ا�جدد عن طبيعة أعمال الشركة ووصف مفصل عن وأجب��م.اعداد ت -٧

 متا�عة تنفيذ قرارات ا�جمعية العامة املتعلقة بم�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وكيفية اإلفصاح ع��ا �� التقر�ر السنوي. -٨

 ارة فيما يخص التعينات وتقيم األداء وامل�افآت وال��قيات.باإلضافة ا�� أي مهام اخري ت�لف ��ا ال�جنة من مجلس اإلد -٩

 ال��شيحات من األعضاء التالية أسماؤهم:و  امل�افآت�جنة تتكون      

 المنصب تشكيل اللجنة الحالي تشكيل اللجنة السابق

 رئيس عبد اإلله عبد اهلل أبونيان عماد عبد القادر المهيدب ١

 عضو عماد عبد القادر المهيدب عبد اإلله عبد اهلل أبونيان ٢

 عضو عبد اهلل عبد الرحمن المعمر عبد اهلل عبد الرحمن المعمر ٣
 

 لم يتغير تشكيل اللجنة في دورة المجلس الجديدة مع االخذ في االعتبار ا�تقال رئاسة اللجنة الى األستاذ/ عبداالله أبو نيان. •
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 م ٦٢٠١خالل العام  ال��شيحات وامل�افآت �جنةاجتماعات      

 االجتماع األول االسم م
١٨/٠٢/٢٠١٦ 

 االجتماع الثاني
 اإلجمالي ١١/١٠/٢٠١٦

 ٢   عماد عبد القادر المهيدب ١

 ٢   عبد اهلل عبد الرحمن المعمر ٢

 ٢   عبد اإلله عبد اهلل أبونيان ٣

 

 اللجنة التنفيذية -ج 

 التالية: التنفيذية املهام ومن اهم مهام ال�جنة

 مناقشة واتخاذ القرارات املتعلقة باملواضيع الطارئة ال�ي تحتاج ا�� اتخاذ قرارات عاجلة. -١

 متا�عة اعداد وتنفيذ خطط الشركة االس��اتيجية الطو�لة واملتوسطة والقص��ة األجل وتحدي��ا ومراجع��ا من ح�ن آلخر. -٢

 األداء التشغي�� واملا�� للشركة وقطاعا��ا.االجتماع مع رؤساء القطاعات و�ل من لھ عالقة ملراقبة  -٣

 متا�عة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة املالية واإلدار�ة والرقابية واق��اح التعديل عل��ا �جلس اإلدارة. -٤

 بالتنسيق مع �جنة ال��شيحات. الرئيس التنفيذي . ترشيح -٥

 �� األداء إن وجدت وتقديم التوصيات �شأ��ا. متا�عة تنفيذ املوازنات التقدير�ة للشركة وتحليل أسباب االنحرافات -٦

 املراجعة الدور�ة للنفقات الرأسمالية الفعلية ومطابق��ا مع امل��انيات املعتمدة من مجلس اإلدارة.  -٧

٨- .
ً
 وأفقيا

ً
 التوصية بالدخول �� مشاريع استثمار�ة وصناعية جديدة وكذلك تنمية وتطو�ر النشاطات ا�حالية رأسيا

ميع املسائل الهامة ال�ي تتعلق بالقضايا املرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة واملطالبات ال�ي تتطلب متا�عة ومراجعة ج -٩

 أن تظهر �� البيانات ا�حاسبية.

 اختيار وت�ليف ا�جهات االستشار�ة حسب ما تراه ملص�حة العمل. والقيام باي مهام أخرى يو�لها مجلس اإلدارة ل�جنة. -١٠
 

 التنفيذية من األعضاء التالية أسماؤهم:كون اللجنة تت
األستاذ/ خالد الخطاف  م تعين٢٠١٦ديسمبر  ١٢قرر المجلس في اجتماعه بتا��خ  تغير تشكيل اللجنة التنفيذية حيث •

وا�تخب  كارلو البرتو كارلتي /واألستاذ/ مصعب المهيدب بدًال عن كال من السيد/ عماد المهيدب والمهندس
 للجنة.المعمر رئيسًا  عبد اهلل /المهندس

 المنصب تشكيل اللجنة الحالي تشكيل اللجنة السابق
  رئيس عبداهلل عبدالرحمن المعمر عماد عبدالقادر المهيدب ١
 عضو عبداإلله عبداهلل أبونيان عبداهلل أبونيان هعبدا إلل ٢
 عضو خالد صالح الخطاف  عبداهلل عبدالرحمن المعمر ٣
 عضو مصعب سليمان المهيدب كا�ل البرتو كارلتي ٤

 

 م ٦٢٠١خالل العام  ال�جنة التنفيذيةاجتماعات 

 االجتماع األول االسم م
١٨/٠٢/٢٠١٦ 

 االجتماع الثاني
٢٦/٠٤/٢٠١٦ 

 االجتماع الثالث
 اإلجمالي ١٧/١٠/٢٠١٦

 ٣    عماد عبدالقادر المهيدب ١

 ٣    عبداهلل أبونيان هعبدا إلل ٢

 ٣    عبدالرحمن المعمرعبداهلل  ٣

 ٣    كا�ل البرتو كارلتي ٤
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 م وحضره جميع أعضاء اللجنة بتشكيلها الجديد.٢٠١٦ /١٢/ ١٨ بتا��خ هما األولعقد أعضاء اللجنة الجدد اجتماع •

 شكر وتقد�ر:

وفي الختام يسر مجلس اإلدارة أن يتقدم بخالص الشكر والتقد�ر لحكومة خادم الحرمين الش��فين الرشيدة 

على دعمها ورعايتها المستمرة للقطاع الخاص، كما يتقدم المجلس بخالص الشكر والتقد�ر لجميع المتعاملين 

ر لمساهمي الشركة الكرام علي مع الشركة من عمالء الشركة والبنوك والمورد�ن، وخالص الشكر والتقد�

ثقتهم ودعمهم المستمر داعيين المولي عز وجل أن يتوج هذه الثقة بم��د من التطور واالزدهار، والشكر 

موصول لإلدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة لجهودهم المخلصة كما يتطلع المجلس إلى الم��د من 

 م �إذن اهلل.٢٠١٧االنجازات خالل العام 

 

 أن �وفق الجميع، عز وجلمولى سائلين ال

 مجلس إدارة الشركةرئيس 

 عبد القادر المهيدب عماد


