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 م13/31/3312رة عن السنة املالية املنتهية في تقرير مجلس إلادا
 

 املوقرين   مساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق السادة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

نشاط  م والذي يعكس النمو في1022للعام  يضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركتكمرئيس وأعضاء مجلس إلادارة أن   يسر 

الشركة والتطور املستمر في أدائها وشركاتها التابعة في مختلف أوجه النشاط من )صناعة وتحويل وتدوير( ويدعم دورها في 

تطوير القطاع الصناعي في اململكة العربية السعودية ويساهم بفاعلية في تعزيز الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل وتحقيق 

اعي والاقتصادي ل عملها الدؤوب في توسيع نشاطاتها الناجحة وتعزيز مكانتها على املستوي الصنعوائد مجزيه ملساهميها من خال

ً
ً
 وعامليا

ً
التي حققتها خالل السنة املالية  وإلانجازاترؤية الشركة وقيمها واهم التطورات  تقريرفي ال، وسوف نستعرض محليا

م ويحرص املجلس دائما 1022وأداء الشركة وقطاعتها خالل العام  وكذلك خالصة عن النتائج املالية م12/21/1022املنتهية في 

في قواعد التسجيل وألادراج  ةعلي أن يأتي هذا التقرير متوافقا مع الئحة حوكمة الشركات ومتطلبات إلافصاح والشفافية الوارد

يرد  أن لخارجي كما يسر املجلسع اويصحب هذا التقرير الحسابات الختامية املدققة وإلايضاحات املصاحبة لها وتقرير املراج

ًكما يلي:املتعلقة بهذا التقرير خال ل اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادمة بأذن هللا واليكم التقرير  معلي استفساراتك

 )والتخطيط الاستراتيجي( الشركة قيم ومبادئ رؤية و  مقدمة عن

 ورسالتها رؤية الشركة (3

ثمار في شركات إنتاج االستبواملحافظة على البيئة  بهدف تنمية أموال املساهمينألاسرع نموا كون من الشركات نأن  رؤيتنا -

  .وشركات تدوير الورق الورق الصحي

ألسواق ذات ل اقتحامناًو انأعمال تكامل ًو بتميزنا في املركز ألاوًلكون أن ن هدفهافي صناعة الورق الصحي  ريادتنا ارسالتن  -

ً.اينمساهم بهدف أثراءأسعار منافسة ًو بجودة ونصنعها نامنتجاتنوع ن ولذلك .العالياملردود 

 قيم الشركة (1

ً:بما يلي فلسفتها إلايمان جميع عالقتها الخارجية والداخليةإن الشركة في  -

 وتعظيم أرباحهم حماية حقوق املساهمين.ً

 وتحقيق اكبر قدر من الشفافية والنزاهة إدارة الشركة بإخالص وأمانة.ً

 اتهاراديوزيادة إ ارضاء عمالئههدفها إ ت وخدمات ذات جودة عاليةتقديم منتجا.ً

  املجاالتفي جميع  ألاداء مستويات أرقيتحقيق.ً

  منة وسليمة للجميعآوضمان بيئة عمل  البيئةالصحة و السالمة حماية.ً

 أخالقيات الشركةو مبادئ  (1

 الء، أصحاب املصالح، الحكومة، واملجتمع بصفة عامة.إن املعايير ألاخالقية للشركة تركز على املساهمين، املوظفين، العم -

ً:التالي إن تلك املعايير ألاخالقية تقوم علىًو

 ئح والقوانين والتشريعاتاحترام اللوا.ً

 وظفيناحترام حقوق امل.ً

 ًة عملها.عن الرشوة والفساد، وألاعمال املشابهة الغير مقبولة في ممارسبتعاد ااًلبتم إدارتها بأمانة وعدالة إن الشركة ي
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 معها واملهتمة بها مع كافة ألاطراف املتعاملة خلق مزايا متبادلة في جميع عالقات الشركة .ً

 .ًإنشاء وتدعيم الثقة بين الشركة واملجتمع

 .احترام البيئة التي تعمل بها الشركة 

 التخطيط الاستراتيجي: -4

لتطوير أعماله عبر اكتشاف فرص جديدة  ةاتيجيتضع الشركة الخطط الاستًرالشركة أمام مساهميها  منطلق مسئوليةمن 

 كما تسعي إلى اكتشاف أسواق جديدة وابتكار منتجات وتصاميم جديدةالورق  مجال صناعة وتحويل تدويًر لالستثمار في

وتوسيع أفاق التعامل مع عمالئها الراسيين من خالل أبرام الاتفاقات التجارية مع مرعاه تقلبات السوق وأسعار الخامات 

 وزيادة ة إلانتاجية ملصانعها وتطوير سياسة تقليل الفاقدًردراسة كيفية تحسين القد الاستمرار في كم تسعي إلى واملنتجات،

ًومن مخرجات إلانتاج 
ً
عن طريق ترابط والتنافسية  تطوير أنشطتها بشكل مستمر ومتكامل وتنمية قدراتها الصناعية تراعي دائما

ورق حيث يسهم هذا الترابط في تطوير أداء املجموعة و تنوع مصادر عوائدها وتقليل مخاطر أنشطة تدوير و تصنيع وتحويل ال

املخاطر التي تواجه الشركة واملشار اليها  ةكما يراعي في وضع الخطط الاستراتيجي .تقلب ألاسواق واملنافسة القوية في هذا املجال

ً( 21في بند لجنة املراجعة وإدارة املخاطر صفحة )
ً

 
ا
 : نشاط و نتائج الشركةأول

نتاج إتعد الشركة السعودية لصناعة الورق من الشركات الرائدة في صناعة الورق الصحي في الوطن العربي و يتمثل نشاطها في 

نشاطها يعود بفائدة كبيرة وان  كما املحلية والخارجية. ألاسواق احتياجاتجودة عالية لتلبية  صحي ذاتالمنتجات من الورق 

حيث تكمن أهمية إعادة تدوير الورق في العديد من ألاسباب الاجتماعية و البيئية و الصحية والاقتصادية  ئة واملجتمععلى البي

ملحة وتدفع في هذا الاتجاه من أجل معالجة العديد من املشكالت و ألاخطار التي أصبحت محيطة الحاجة إليه  أصبحت و

بشكل  ارهوتطًووسائل التكنولوجيا أحدث إعادة تدوير الورق في  الشركة متستخدًو ومالصقة لإلنسان والبيئة املحيطة به،

خفض اعتمادها على اللب املستورد واملعتمد في تصنيعه على مما يؤدي إلى  لورق املستعملل الاقتصادية قيمةالتعظيم مستمر ل

ًولي الشركة اهتمامكما ت الغابات أشجاًر
ً
ًكبيًر ا

ً
 على البيئة بإعادة معالجة املياه الناتجة عن ا

ً
 هذه الصناعة قبل تصريفها حفاظا

ًم.1022فيما يلي عرض مختصر لنتائج العام  ،باستخدام احدث وسائل املعالجة
 

حدث انخفاض في لكن  م و1022مليون ريال للعام  418م إلى 1020مليون ريال للعام  408ارتفعت املبيعات السنوية من **  -

املنافسة  بسبب مليون ريال للعام املاض ي211281مليون ريال مقابل 200082ي م إل1022الربح الصافي املحقق خالل العام 

 إلى مما أدياملنطقة في مجال صناعة وتحويل الورق  إلىجديدة  إنتاجيةالقوية من الشركات املماثلة باملنطقة ودخول طاقات 

والتوقفات التي حدثت في  إلانتاجفي تكاليف زيادة  وجود أيضاًو السعرية املنافسة إلىبعض الشركات زيادة املعروض وتوجه 

ً
ً
 هولكن وبحمد هللا تم الانتهاء من التحسينات الفنية التي سوف تضمن عدم حدوث هذ الخط الرابع والتي اعلن عنها سابقا

ً
ً
ًم.1022مقارنة بالعام  م1021العام  أرباحفي  نمو جيد تحقيق إليجاهدة  الشركةتسعي   التوقفات ثانيا

:
ا
 والجودة والسالمة  ألامنمجال  فيازات الشركة جإن ثانيا

 السالمة: و ألامن -3

الحريق بالشركة والشركات التابعة لها وتكثيف الدورات وشبكات مكافحة  أنظمةتحديث علي  باستمرارالشركة  تحرص

 والسالمةملؤتمرات املهتمة باألمن العديد من ا فيواملشاركة  ومكافحة الحرائق إلاصاباتمن  مجال الوقاية  فيملنسوبيها  التدريبية

ً.منة لجميع العاملينآمستويات ألاداء على مستوي السالمة والصحة البيئية وضمان بيئة عمل  أعلىبهدف تحقيق 



 

 

(3) 

  

ً

 الجودة: -1

لخلق بيئة عمل جيدة لجميع موظفيها في مختلف املجاالت تحرص الشركة دائما على تطبيق معايير الجودة الشاملة وذلك  

 على شهادة والشركات التابعة لها  الشركة  حصلتوفى اطار ذلك  ،لبي تطلعات عمالء الشركةتتحقيق جودة أداء متميز  بهدف

ً. (FSC)البيئةًووعلى شهادة الجودة في مجال إعادة تدوير الورق من مجلس حماية الغابات  1002أيزو العاملية  توكيد الجودة 
ً

  
ا
 )نطاقات( فاءات: برنامج السعودة وتطوير الكثالثا

 للتعليمات الحكومية بخصوص برنامج نط
ً
والحصول اعلى   ألاخضرق اطعلى النعلى املحافظة  الشركة دائما تسعي  اقاتاتباعا

تواصل الشركة تركيز طاقتها ومواردها لدعم برامج  وحصلت بعد شركاتها التابعة علي النطاق البرونزي النطاقات ألاعلى حيث 

حيث وخبراء التدريب  د البشريةفي كافة قطاعاتها وذلك من خالل توطيد العالقة مع صندوق تنمية املواًرالتدريب والسعودة 

وتدريبهم بأيدي مدربين على املهارات  تسعى الشركة إلى استقطاب الكوادر السعودية وتقديم الفرص الوظيفية املناسبة

 ملواكبة احتياجات
ً
لشركة كما تقوم الشركة اتوسعات ركة من الكوادر املؤهلة في الش التشغيلية وإلادارية وذلك استعدادا

ًوالاستعانة في ذلك باملهارات املحلية والعاملية.على كافة املستويات إلادارية والفنية بتنظيم دورات تدريبية منتظمة ملنسوبيها 

 
ا
 م3312لعام افي  عن اهم املتغيرات إلاعالن :رابعا

ًإلافصاح والشفافية حرصت الشركة على نشر إلاعالنات التالية على موقع تدال:حرصا من الشركة على تطبيق مبادى 

إلى أوص ي م 1022/ 21/ 21هـ املوافق 2811/ 18/02في اجتماعه مساء يوم الاثنين  إدارتهامجلس عن أن  الشركة أعلنت -2

ألارباح املبقاة على املساهمين ( مليون ريال أرباحا نقدية من رصيد 81080الجمعية العامة للشركة باملوافقة على صرف )

% من رأس مال الشركة وسوف تكون 2.08( ريال للسهم الواحد والتي تمثل 20.8م بواقع )1022وذلك عن العام املالي 

أحقية ألارباح للمساهمين املقيدين في سجالت الشركة في تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة بعد 

  . الحقا لن عن ميعاد انعقاد الجمعيةتوزيع وسوف يعموافقتها على ال

أوص ي م 1022/ 21/ 21هـ املوافق 2811/ 18/02في اجتماعه مساء يوم الاثنين  إدارتهامجلس  أنالشركة عن  أعلنت -1

 (ريال و بنسبة1.820002000(ريال إلى )10020002000بأن يتم زيادة رأس مال الشركة من ) للجمعية العامة غير العادية

و ذلك بمنح أسهم مجانية  سهم، (1.28002000(سهم إلى )1020002000% ليرتفع عدد أسهم الشركة من )18زيادة قدرها 

الجمعية العامة غير العادية  انعقادأسهم ( للمساهمين املقيدين في سجالت الشركة في نهاية تداول يوم  8)سهم منحة لكل 

سيتم تغطية الزيادة في رأس املال من بند ألارباح املبقاة من القوائم املالية و التي سيعلن عن موعدها الحقا . علما بأنه 

م ،و ذلك بعد أخذ موافقة الجهات املختصة و إقرار ذلك من قبل الجمعية العامة غير العادية 1020ديسمبر  12حتى 

ق و من ثم توزيع القيمة على و سوف يتم جمع باقي كسور ألاسهم في محفظة و احدة و بقيمة سعر السًو ملساهمي الشركة،

 حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد و ذلك خالل مدة ال تتجاوز 
ً
حملة ألاسهم في تاريخ ألاحقية كال

 ثالثون يوم من تاريخ توزيع ألاعداد الصحيحة املستحقة.

يداع والتدبير املغربي لالستحواذ على م مع صندوق إلًا08/1022/ 08الشركة عن توقيع مذكرة تفاهم أولية بتاريخ  أعلنت  -1

% من شركة سيللوز املغرب اململوكة للصندوق وهى شركة مغربية متخصصة في إنتاج اللب املستخدم في صناعة 82نسبة 

 واتفق الطرفين على أن الفحص النافي للجهالة سوف  288الورق وتبلغ الطاقة إلانتاجية لسيللوز املغرب 
ً
ألف طن سنويا

 إلاعالنم وسوف يتم 1022سطة دار التمويل والاستثمار املالية ومدة املذكرة أربعة اشهر تنتهي بنهاية شهر يوليو يتم بوا
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 .أخرًىتطورات  أيهالحقا عن 

 للفحص والتدقيق الدراسات الضرورية إجراءوبعض  مساهميها ورعاية مصالحهم  أرباحولحرص الشركة على تعظيم  -

م وإلاعالنات الالحقة له بخصوص توقيع مذكرة 08/08/1022في تاريخ  املنشوًرالشركة إلحاقا إلعالن عن أنه  أعلنت

املغربي  سلليوز املغرب اململوكة للصندوًق% من شركة 82تفاهم مع صندوق إلايداع والتدبير املغربي لالستحواذ على نسبة 

لية واملستقبلية آلليات سوق لب الخشب تود الشركة إفادة السادة املساهمين أن املتغيرات الحا ،املشار اليه أعاله

)السلليوز( أدت إلى صعوبة التوصل إلى قرار فيه قيمة مضافة للمساهمين عند إتمام الصفقة وبالتالي توقفت املفاوضات 

م والشركة تؤكد حرصها على الاستمرار في البحث عن كل الفرص 28/21/1022واعتبر املوضوع منتهيا بتاريخ يوم الخميس 

 .الخير في املستقبل إن شاء هللامارية التي ستعود علي مساهميها بالاستث

الورق بمصنعها الكائن باملدينة الصناعية الثانية بالدمام ، وذلك  إلنتاججزئي للخط الرابع  بإيقافستقوم  أنها تعلنكما أ -4

من  الفترةوذلك خالل  نتاجيةإلًابغرض القيام ببعض أعمال التحسينات الفنية الالزمة لزيادة سرعة الخط ، ورفع كفاءته 

 .على توصية الشركة املوردة بناءم وملدة ثالثة أسابيع ، علما بأن هذه التوقفات ستتم 1022يونيو  11

وكافة املتغيرات املتعلقة بذلك ويمكن  ألارباحكما التزمت الشركة باإلعالنات عن ميعاد اجتماع الجمعية ونتائجها وتوزيع  -

 على صفحة الشركة بموقع تداول. إلاعالناتطالع على كافة للسادة املساهمين الًا

 

: الشركات التا
ا
 ألاعمالوقطاعات  بعةخامسا

 :ونسب امللكية ودوله املقر الشركات التابعة -3
 

 نسبة امللكية دولة التأسيس النشاط اسم الشركة

ً%200ًالسعوديةًتحويل الورقًالشركة السعودية لتحويل الورق

ً%200ًالسعوديةًفيه وإلاتجاًرتجميع وفرز الورق ًعادة  تدوير الورقالشركة السعودية إًل

ً%200ًإلاماراتًفيه وإلاتجاًرتجميع وفرز الورق ًشركة املدار لتجارة الورق

ً%200ًالسعوديةًالصناعات املتنوعة في لالستثمارًوالتطوير الصناعي لالستثماًرالشركة السعودية 

ً%200ًاملغربًفيه وإلاتجاًرز الورق تجميع وفًرًشركة املدار لتجارة الورق

ً%200ًالبحرينًوإلاتجار فيهتجميع وفرز الورق ًشركة املدار لتدوير الورق

ً%200ًألاردنًفيه وإلاتجاًرتجميع وفرز الورق ًشركة املدار لتجارة الورق

ً%200ًالجزائرًفيه وإلاتجاًرتجميع وفرز الورق ًشركة املدار للورق

ً%48ًالكويتًتحويل الورقًالورق مصنع الجذور لصنعة محارم
ً

التحويل على روالت الورق  مد شركاتتوالجدير بالذكر أن جميع الشركات تعمل بالتكامل مع شركتهم ألام ففي مجال التحويل تع

نتاج الصحي املنتج في مصانع الشركة ألام كما تقوم شركات تجميع وفرز الورق وفرعها بإمداد مصنع الورق بالخامات الالزمة لإًل

وتمثل السعودية لالستثمار الذراع الاستراتيجي  باإلضافة إلى تجارتها في باقي ألانواع التي ال يحتاجها املصنع بهدف تحقيق الربح

 . التي تستخدمه الشركة في الاستثمارات
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 :ألاعمالعلى نتائج  وتأثيرها تقارير قطاعات ألاعمال -1

ً.قطاع التجارة والنقل –ًقطاع الصناعةمجموعة من قطاعات ألاعمال الرئيسية التالية: تتكون النشاطات الرئيسية لل - )أ(        

ًم وللسنتين املنتهيتين في ذلك التاريخ 1020م و 1022ديسمبر  12تم تلخيص املعلومات املالية املوحدة املختارة كما في  -)ب(         

 لقطاعات ألاعمال         
ا
ً    -كما يلي: وفقا

 نالبياًً

 )ألارقام باأللف ريال سعودي(

 التجارة قطاع الصناعة

 والنقل

أرصدة ومعامالت بين 

 القطاعات

 املجموع

 3312 

 565.562 - 26.698 655.665ًصافي –ومعدات  تممتلكات, آاًل
 359.666ً(1.82214) 431.635 166.254ًموجودات غير متداولة أخرًى

 236.566ً(1.12840) 856.156 211.669ًصافي -إيرادات
 499.144ً(22080) 86.193 61.962ًصافي الربح

 3212ً

1182148ً -81221.8ً.12122ًًصافي –ممتلكات, آالت ومعدات 

1842218ًً(1222211)8042111ً102118ًًموجودات غير متداولة أخرًى

40128.8ًً(24024.1)1ً..482141ً2142.ًصافي -إيرادات

112.11ً112181ً12811ً2112818ًًصافي الربح
 

وبعض املناطق  التعاون الخليجي وشمال أفريقيا ملكة العربية السعودية ودول مجلستباشر املجموعة أعمالها في امل -(ج

م وللسنتين املنتهيتين في ذلك التاريخ 1020و 1022ديسمبر  12. تم تلخيص بعض املعلومات املالية كما في الجغرافية ألاخرًى

 
ا
ًًًًً-:يليكما  الجغرافي للتوزيع وفقا

 البيان

 )ألارقام باأللف ريال سعودي(

اململكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

 الخليجي التعاون 

دول 

 أخرى 

أرصدة ومعامالت 

 بين القطاعات

 املجموع

3312 

 565,562 - 46.452 88.869 546,889ًصافي –ممتلكات, آالت ومعدات 
 359,666 (861,462) 52,436 41,631 688,485ًموجودات غير متداولة أخرًى

 236,566 (865,629) 46,855 69,648 4,998,954ًصافي -إيرادات 
 499,144 (4,969) (49) 6,666 63,268ًصافي الربح

3212ً

1182148ًً-1212188ً12882ً242241ًًصافي –ممتلكات, آالت ومعدات 

1842218ًً(1222211)ً.81.2111ً41ً2218ًموجودات غير متداولة أخرًى

40128.8ًً(24024.1)812880ً812111ً2.42181ً.ًصافي -إيرادات

122804ً12200ً112811ً12811ً2112818ًًصافي الربح
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ا
 : ملخص النتائج املالية سادسا

 ألاصول والالتزامات )مليون ريال( -3

 
 خالصة قائمة املركز املالي)مليون ريال( 3312 3212 1222 1222 1222

 ألاصول 

 ي ألاصول املتداولة إجمال 641 128 882 .80 111

 إجمالي ألاصول غير املتداولة 4946 411 411 141 118

 إجمالي ألاصول  4,634 38522 38124 38222 221

 الالتزامات   

214 114 811 882 110ً  إجمالي الالتزامات املتداولة

.4 1.8 114 1.2 141ً  إجمالي الالتزامات غير املتداولة

142 241 224 231 220.1ً  لي الالتزاماتإجما

 حقوق املساهمين   

180 100 100 100 100ً  رأس املال

28 11 12 88ً 88ً  احتياطي نظامي 

21. 218 2.1 182 11.ً  أرباح مبقاة 

 حقوق الاقلية 8 - - - -

142 88. 820 818 188ً  إجمالي حقوق املساهمين 

221 38222 38124 38522 22.12ً  ةإجمالي الالتزامات وحقوق امللكي
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 مؤشرات الربح ) مليون ريال( -1

 

 
ً

ً

 مؤشرات قائمة الدخل )مليون ريال( 3312 3212 1222 1222 1222

 املبيعات 538 224 552 522 444

 تكلفة املبيعات (528) (521) (121) (151) (122)

 الربح إلاجمالي 212 111 322 351 312

(51)  (23)  (22)  (22)   موميةعو  داريةإ/مصروفات بيع وتسويق (99) 

 صافي ربح التشغيل    111 315 322 21 24

 إيرادات أخرى )صافي( 7 1 1 1 2

 نفقات تمويل (18) (31) (33) (2) (4)

 مخصص الزكاة  (3) (1) (1) (1) (1)

 صافي الربح بعد الزكاة  122 311 24 24 21
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 ريال( ألفنسب التغير في قائمة الدخل ) -1

 مؤشرات قائمة الدخل  3312 3212  التغيرات % نسبة التغيرات

 املبيعات 538,585 525,221 110221 4%

 تكلفة املبيعات (524,923) (8.22.10) 510121 9%

 الربح إلاجمالي 212,738 252,113 (130313) %(9)

 مصروفات بيع وتسويق (52,859) (812841) 30221 2%

   صافي ربح التشغيل  112,224 542,314 (110511) %(17)

 مخصص الزكاة (2,875) (12428) (112) %(5)

 صافي الربح بعد الزكاة 122,412 524,311 (110354) %(15)

 أسباب التغير:

ً.وزيادة عدد العمالءالكميات املباعة زيادة  بسبب -زيادة املبيعات : -

 .والتوقفات في إلانتاج ارتفاع تكلفة املواد الخام بسبب  -زيادة تكلفة املبيعات: -

ودخول ألاسواق الجديدة واملشاركة في العديد من  حمالت الدعائيةنتيجة زيادة ال -ادة مصروفات البيع والتسويق:زي -

 وبسبب زيادة تكاليف النقل. املعارض املحلية والعاملية

ً.إلانتاج تكلفةصروفات ًوزيادة امللنتيجة  -الربح التشغيلي : انخفاض -

ً.تكلفة إلانتاج صروفات وزيادة امللة نتيج -الربح الصافي بعد الزكاة: انخفاض -
 

 التوزيع الجغرافي للمبيعات )ألف ريال( -4
 

 البيان 3312مبيعات  3212مبيعات 

 داخل اململكة  182842. 8.82112

11.2128ً 22022.4ً  خارج اململكة 

2218525 236,566 
 املجموع 

 

 جدول القروض واملرابحات )ألف ريال( -5
 

الرصيد في 

13/31/1233 
 إضافات خالل العام دادات خالل العامس

الرصيد في 

23/23/1233 
 املصدر

 صندوق التنمية الصناعية السعودي 2.12840 110110 (240000) 21228.0

 أقساط قروض مرابحة غير متداولة 14420.1 2182000 (182118) 1840828

 املجموع 4228252 3228223 (3518222) 4228252
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 .وائم املاليةإيضاحات القروض من الق

 (31)القوائم املالية إيضاح  صندوق التنمية الصناعية السعوديقروض  - أ

 املصدر 1022 1020

 الجزء املتداول تحت بند املطلوبات املتداولة 142100 242000

 املتداولة غيًر املتداول تحت بند املطلوباتغير الجزء  21121.0 2122840

 املجموع 3238522 3228522

 (33)القوائم املالية إيضاح ألاجل طويلة  قروض بنكية - ب

 املصدر 1233 1232

 البنك ألاهلي التجارًي .10080 210141

 ساب -البنك السعودي البريطاني  810114 20101.1

 سامبا -البنك السعودي ألامريكي  1.0.18 .11011

 بنك الرياض 4.00.0 2010882

 البنك السعودي الهولندي 410.18 -

 إلاجمالي 1842828 14420.1

 تم تصنيف هذه القروض فى القوائم املالية على النحو التالي:

 املصدر 1233 1232

 بند املطلوبات املتداولة  الجزء املتداول تحت 2882481 1.2124

 الجزء غير املتداول تحت بند املطلوبات غير املتداولة 10128.2 2102212

 املجموع 1842828 14420.1

 
ا
 فوعات النظامية املستحقة: املدسابعا

تخضع الشركة ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية. و يتم تسجيل الزكاة على أساس  الزكاة: -2

 العربية السعودية لألنظمة الضريبة للبدان العامل بها. تخضع الشركات التابعة والعاملة خارج اململكة و  الاستحقاق

تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات الاجتماعية وفقا ألساس  :التأمينات الاجتماعية -1

 عل أساس املستحق عن الشهر السابق.
ً
ًالاستحقاق ويتم سداد التأمينات الاجتماعية شهريا

  م:1020م مقارنة بالعام 1022/ 21/ 12الجدول التالي يوضح املبالغ النظامية املستحقة كما في 

 ريال( ألف)

 م1232عام  م1233عام  البيان 

82.21ً 80188ًمصلحة الزكاة 

22118ً 10128ًمؤسسة التأمينات الاجتماعية 

100ً 100ًشركة تداوًل

20.41ً 22118ًجوازات ورسوم حكومية أخرًى تصديقات و
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ا
 حوكمة الشركات -أ :ثامنا

لشفافية وإلافصاح واملحافظة على سرية املعلومات بجانب تنظيم إدراكا من الشركة ألهمية نظام الحوكمة في تعزيز عملية ا

مما يعزز  الاستراتيجيةوضبط عالقة املجلس باللجان املنبثقة عنه وذلك بوضع حدود الصالحيات للجان بهدف سالمة القرارات 

املالية ووزارة التجارة وغيرها من  أداء الشركة على املدى القصير والبعيد وتطبيق أعمال القانون والتوافق مع لوائح هيئة السوًق

 لالئحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق املالية قامت الشركة بأعداد وتطوير 
ً
حوكمة  الئحةاملعايير املالية وتطبيقا

ة التجارة متطلبات الهيئة وزاًر باستيفاء تقوم الشركةكما الجمعية العمومية  ًو إلادارةلشركة وتم اعتماده من مجلس لداخلية 

ًوالصناعة التي تعزز من عملية إلافصاح والشفافية ومن هذه املتطلبات على سبيل املثال ال الحصر كما يلي:

 على موقع تداول و في الصحف املحلية وفقا للمدة التي حددها القانون.وتقرير مجلس إلادارة ًو نشر القوائم املالية -2

 املعد لذلك من قبل الهيئة. الاسترشاديفصاح والنموذج إعداد تقرير مجلس إلادارة وفقا ملتطلبات إلًا -1

إلاعالن الالتزام بصيغة إلاعالنات الجديدة التي حددتها هيئة السوق املالية واملعلومات الجوهرية التي ينبغي أن يتضمنها  -1

 .الشفافية عند إعداد إلاعالنات مبدأ ةومراعا الالتزام بمواعيد النشًر وكذلك

 تطورات مرتبطة بنشاط الشركة. أيوإلاعالن عن  فصاحات املطلوبة من هيئة السوق املاليةت والًاتقديم كافة إلاقرارا -8

أو تنظيمية أو  يهإشرافلم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة  -8

 قضائية.

 وقواد التسجيل وألادراج. 4ورد من نموذج إلافصاح رقم  تحرص دائما على اتباع إرشادات نظام الحوكمة و ماالشركة   -1

 البنود التي لم يتم تطبيقها وسبب ذلك:  -2

 سبب عدم التطبيق البند

ًجاري تعديل النظام ألاساس ي لتطبيق نظام التصويت التراكميًالتصويت التراكمي

ً الاجتماعية.سوف يتم استكمال وضع نظام ملساهمة الشركة ًنظام مساهمة الشركة الاجتماعية

 :نتائج املراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية -ب

تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وذلك بوجود إدارة متخصصة في مجال املراجعة والرقابة الداخلية ويتم 

إرساء أفضل املمارسات في مجال الحوكمة وتعزيز تدعيم فاعليته من خالل وجود لجنة املراجعة و إدارة املخاطر مما يدعم 

 افًرتًو يحقققدم إليها بصورة دورية ومنتظمة تقارير عن الوحدات وألانشطة محل املراجعة، بما يً  واستقاللية املراجع الداخلي. 

قبل  فعالية نظام الرقابة الداخلية منهذا ويتم مراجعة مدى كفاية ًو تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته.

إدارة املراجعة الداخلية وفقا لخطة سنوية معتمدة من لجنة املراجعة و إدارة املخاطر تنفذ بصفة دورية ومستمرة للتحقق من 

لية ، ولم تظهر أعمال الرقابة الداخألاداءفعالية النظام في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية 

 الداخلية، والتأكداملشار إليها ضعفا جوهريا في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، ويتم العناية بنتائج مراجعة نظام الرقابة 

من التعامل مع أية مالحظات تتكشف بجدية والعمل على متابعة تصويبها ووضع الضوابط الكفيلة بعدم تكرارها، كما يقوم 

وتمكينه من  لبيانات املالية الختامية للشركةتقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته ل يةمراقب الحسابات الخارجي بعمل

ًالفحص. على كافة محاضر لجنة املراجعة واملخاطر وتقارير إدارة املراجعة الداخلية للفترة املالية محل الاطالع

 
ا
 وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب : تفاصيل ألاسهم وأدوات الدينتاسعا

أن تفاصيل ألاسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة ال ينطبق وذلك الن جميع ألاسهم وأدوات الدين مصدرة باسم   -ًأ

 الشركة السعودية لصناعة الورق وباقي الشركات تابعة ومملوكة للشركة السعودية لصناعة الورق.
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 م13/31/1233س مال الشركة وألاسهم الحرة كما في رأ  - ب

ًريال 10020002000ًبـــهراس املال املصرح ً-

ًسهم 1020002000ًعدد ألاسهم املصدرة ) جميع أسهم الشركة أسهم عادية(ً-

ًسهم 2821482000ًعدد ألاسهم الحرة وفقا لسجل الشركة بتداوًلً-

ًريال 10000000000ًرأس املال املدفوعً-

ًريال 20ًالقيمة الاسمية للسهمً-

ًريال 20ًالقيمة املدفوعة للسهمً-

أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحها  توجد ل   -

 م.1233 املصدر خالل السنة املالية

حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو ل توجد أي   -

صدر.حق
ُ
 وق مشابهة أصدرها أو منحها امل

صدر ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، ل يوجد   -
ُ
 أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب امل

 
ا
 وأي استثمارات ملصلحة موظفي املصدر: ترتيبات واتفاقات التنازل عاشرا

عن أي  أعضاء مجلس إلادارة أو كبار التنفيذيين أو احد ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه احد مساهمي الشركة أيال توجد  -أ 

ًم.1022حقوق في ألارباح وال توجد أسهم ذات أحقية في التصويت ألشخاص قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوق خالل العام 

ًأخري أنشئت ملصلحة موظفي الشركة. احتياطياتال توجد أي استثمارات أو    - ب

 : حقوق املساهمين.عشر حاديال

ومنها على  تثبت للمساهم جميع الحقوق املتصلة بالسهمعلى انه  و نظام حوكمة الشركة الداخلي م ألاساس ي للشركةالنظانص 

ًسبيل املثال ال الحصر:

 .ًالحق في الحصول على نصيب من ألارباح التي يتقرر توزيعها

 .ًالحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية 

 ًت العامة، والاشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها.حق حضور الجمعيا

 .ًحق التصرف في ألاسهم

 .ًحق مراقبة أعمال مجلس إلادارة ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء املجلس

 .حق الاستفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يعارض نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية 

 ومراقب  إلادارةأعضاء مجلس  إلىوضوعات املدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه ألاسئلة بشأنها حق مناقشة امل

ً.الحسابات

ً:عشر: سياسة توزيع ألارباح نيالثا

 انص عليه ألارباح السنويةقام مجلس إلادارة بوضع سياسة واضحة بخصوص حقوق املساهمين في الحصول على نسبة من 

ً خلينظام حوكمة الشركة الدا
ً
وذلك دون التأثير على قدرة الشركة في إلايفاء بالتزاماتها املالية  ةلشركألاساس ي ل نظاملل طبقا

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع املصروفات وقد نص نظام الشركة على أن  وتمويل توسعتها املستقبلية.

مة ملواجهة الديون املشكوك فيها وخسائر الاستثمارات والالتزامات الطارئة الالًز الاحتياطياتالعمومية والتكاليف ألاخرى وتكوين 

 التي يرى مجلس إلادارة ضرورتها على الوجه التالي:
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%( من ألارباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ 20يجنب ) .2

 ملال.الاحتياطي املذكور إجمالي رأس ا

%( من ألارباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي 1على اقتراح مجلس إلادارة أن تجنب نسبة ) بناءللجمعية العامة العادية  .1

 اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينه تقررها الجمعية العامة.

 دفوع. %( من رأس املال امل8يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن ) .1

يخصص بعد ما تقدم من الباقي ملكافآت أعضاء مجلس إلادارة ويوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة في ألارباح أو  .8

 .هاملبقايحول إلى حساب ألارباح 

 للتعليمات الت
ً
ي تصدرها وزارة تدفع ألارباح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان واملواعيد التي يحددها مجلس إلادارة، وفقا

بلغ الشركة هيئة السوق املالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع ألارباح أو التوصية بذلك  .التجارة والصناعة وهيئة سوق املال، وت 

 عشر: مجلس إلادارة ثالثال

 للنظام العادي  الجمعية العامة عن طريق التصويت يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم
ً
طبقا

ة مع مراعاة الاختصاصات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجلس إلاداًر، ميالدية ملدة ال تزيد على ثالث سنوات ألاساس ي للشركة

وضع املجلس  أعمال برًزومن اويعاونه في ذلك اللجان املنبثقة عنه  وتصريف أمورها أوسع السلطات في إدارة الشركة،

تحديد الهيكل الرأسمالي ألامثل  لشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيههاالشاملة ل الاستراتيجية

إلاشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة ، وتملك للشركة واستراتيجياتها وأهدافها املالية وإقرار امليزانيات السنوية و

املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية  ًو راقبة التنفيذ وألاداء الشامل في الشركةوضع أهداف ألاداء ومو  األاصول والتصرف فيه

وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض املصالح ومعالجة حاالت التعارض املحتملة ألعضاء ، والوظيفية في الشركة واعتمادها

ة واملحاسبية، بما في ذلك ألانظمة ذات الصلة التأكد من سالمة ألانظمة املاليو  مجلس إلادارة وإلادارة التنفيذية واملساهمين

وسياسة إدارة املخاطر  وتحديث  املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.و  بإعداد التقارير املالية

ًمة الشركة الداخلي.نظام حوك في واملذكورة ألاخرًىهذا باإلضافة إلى املهام  وتطوير الئحة حوكمة الشركة والتأكد من تطبقيها

ًم ويضم ثمانية أعضاء مدرجة أسماؤهم في الجدول التالي:01/8/1021تنتهي والية مجلس إلادارة الحالي في  -

 اسم العضو تصنيفال املنصب

 ألامير عبد هللا بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود سمو   غير تنفيذي  رئيس مجلس إلادارة

 بد العزيز بن صالح بن منصور الجربوعالدكتور ع  مستقل  عضو مجلس إدارة

 موس ى بن عبد الكريم بن موس ى الربيعان  مستقل  عضو مجلس إدارة

 محمد بن عبد هللا بن إبراهيم الخريف  مستقل  عضو مجلس إدارة

 عزام بن عبد هللا بن منصور أبا الخيل  مستقل  عضو مجلس إدارة

 بن عبد هللا آل الشيخمحمد بن عبد امللك   مستقل  عضو مجلس إدارة

 السويلم أديب بن عبد الرحمن بن مساعد   غير تنفيذي  عضو مجلس إدارة

 جيمس ديفيد فيبس  غير تنفيذي **  عضو مجلس إدارة
 

وتم تعين العضو جيمس ديفيد فيبس بديال  رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز املشعلتم قبول استقالة عضو مجلس إلادارة **   -

 .وذلك لستكمال مدة عضويته باملجلس م32/31/1233تاريخ  له في
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 عشر: اجتماعات مجلس إلادارة رابعال

 الحضور: عددم يبين الجدول التالي مواعيدها و 1022عقدت الشركة أربعة اجتماعات ملجلس إلادارة خالل عام 

 الاسم
 ألاول  الاجتماع

13/21/1233 

 الاجتماع الثاني

25/22/1233 

 الثالاجتماع الث

31/22/1233 

 الاجتماع الرابع

32/31/1233 
 إلاجمالي

1ًًحضرًحضرًحضرًلم يحضرًألامير عبد هللا بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود  

1ًًحضرًلم يحضرًحضرًحضرًالدكتور عبد العزيز بن صالح بن منصور الجربوع

8ًًحضرًحضرًحضرًحضرًموس ى بن عبد الكريم بن موس ى الربيعان

8ًًحضرًحضرًحضرًحضر د هللا بن إبراهيم الخريفمحمد بن عب

1ًًلم يحضرًحضرًحضرًحضر عزام بن عبد هللا بن منصور أبا الخيل

1ًًحضرًحضرًحضرًلم يحضر محمد بن عبد امللك بن عبد هللا آل الشيخ

1ًًحضرًحضرًلم يحضرًحضر أديب بن عبد الرحمن بن مساعد السويلم

2ًًحضر عضو جديد جيمس ديفيد فيبس 

 الاجتماع ألاول فقط.أل  املشعل( لم يحضر  د الرحمنمع العلم أن عضو مجلس إلادارة املستقيل )رائد بن عب

 م(1232)عام  وكبار التنفيذيين عشر: مكافآت مجلس إلادارة خامسال

 البيان

أعضاء 

املجلس 

ًالتنفيذيين

أعضاء املجلس غير 

التنفيذيين / 

ًاملستقلين

من تلقوا خمسة من كبار التنفيذيين م

والتعويضات يضاف  املكافآتاعلي 

ًإليهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي

121142.18ًً-ً-ًالتعويضات الرواتب و

182840ً.ً-ً-ًالبدالت

221812114ًً 2210020000ً-ًالسنوية الدورية و املكافآت

ً-ً-ً-ًالخطط التحفيزية

1112012ًً-ً-ًسنوًي عينية آخري تدفع بشكل شهري أًو اأو مزايأي تعويضات 
 

 

 عشر: عضوية أعضاء مجلس إلادارة في الشركات املساهمة العامة ألاخرى  سادسال

ـــان الاســـــم  البيـــ

ًأميانتيت –بنك الرياضًالدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع

ًالشركة السعودية إلعادة التأمينًمحمد بن عبد امللك آل الشيخ

ًسامبا املالية ًنموس ى عبد الكريم الربيعا

ًالوطنية للرعاية الصحية  -فالكوم  شركة  - شركة أمانة  -شركة فيبكوًأديب بن عبد ارحمن بن مساعد السويلم
 

 عشر: ملكية أعضاء مجلس إلادارة وكبار التنفيذيين: بعالسا 

في أسهم وأدوات دين الشركة مجلس إلادارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر  ءوصف ألي مصلحة تعود ألعضا -

  -م:1022خالل العام  والشركات التابعة لها

ً
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ًاسم من تعود له املصلحةًم
صافي ًنهاية العامًبداية العام

ًالتغير

نسبة 

ًالتغير % أدوات ًعدد ألاسهم

ًالدين

نسبة 

ًامللكية

أدوات ًعدد ألاسهم

ًالدين

نسبة 

ًامللكية ً-ً-ً%80008ً-2820282000ًً%80008ً-2820282000ًًزيز آل سعود العبن عبد ألامير عبدهللا بن مساعد2ً

ً-ً-ً-ً-2000ًً-ً-2000ًًالدكتور عبد العزيز بن صالح بن منصور الجربوع1ً

ً-ً-ً%00081ً-0ً..212ً%00081ً-0ً..212ًموس ى بن عبد الكريم بن موس ى الربيعان1ً

ً%10000ً1800ً%2ً-12100ًً-ً-2100ً محمد بن عبد هللا بن إبراهيم الخريف8ً

ً-ً-ً-ً-2000ًً-ً-2000ً عزام بن عبد هللا بن منصور أبا الخيل8ً

ً-ً-ً-ً-2000ًً-ً-2000ً محمد بن عبد امللك بن عبد هللا آل الشيخ1ً

ً-ً-ً-ً-2000ًً-ً-2000ً أديب بن عبد الرحمن بن مساعد السويلمً.

ً-ً-ً%0001ً-20180ًً%0001ً-20180ً أديب بن عبد الرحمن بن مساعد السويلمفهد 4ً

ً-ً-ً-ً-ً-ً-ً-ً-ًكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر1ً

ًعشر: إقرارات أعضاء مجلس إلادارةثامن ال

ًيقر مجلس إلادارة بما يلي:

ًحسابات ال ن سجالتأ -2 عد 
 
ين فقا ملعايير املحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيًوًو، صحيحالشكل الب تأ

لق كما إن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية صحيحة وتتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام ألاساس ي للشركات فيما يتع

ً.بإعداد وعرض القوائم املالية للشركة السعودية لصناعة الورق

1- ً
 
 بفاعلية. ذًفًيمة و ن ًعلى أسس سل عًدًإن نظام الرقابة الداخلية أ

ً.مواصلة نشاطهعلى  املصدًردرة ق فيأي شك يذكر  أنه ال يوجد -8

ال توجد عقود تكون الشركة طرفا فيها تتضمن مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو  -8

 املدير املالي أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم.

ًتنظيمية أو قضائية أخري. أًو إشرافيهال توجد عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من جهة  -1

 اقتراح توزيع أرباح الشركة عشر:تاسع ال

مليون ريال، كما توضح القوائم املالية الختامية املوحدة للسنة 200بحمد هللا تمكنت الشركة من تحقيق أرباح صافية بلغت 

مجلس إلادارة بتوزيع أرباح بمبلغ  أوص ى وبناء على هذه النتائجم وتقرير مراجعي الحسابات املرفق، 12/21/1022املنتهية في 

( ريال للسهم الواحد وتكون أحقية ألارباح 20.8% ( من رأسمال الشركة بواقع )2.08( مليون ريال بما يعادل )81080)

ة ويعتبر توزيع ألارباح استمرار لسياس غير العادية. للمساهمين املقيدين بسجل الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة

ًالشركة في زيادة عوائد مساهميها.

 م1233خالل العشرون: توصيات مجلس إلادارة 

ًالعادية املوقرة بما يلي:  غيًر يوص ي مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق الجمعية العامة -أ 

( ريال 20.8ة والذي يمثل )% من رأس مال الشرك2.08( املوافقة على توصية مجلس إلادارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 2) 

الشركة  باح للمساهمين املسجلين في سجالتم وستكون أحقية هذه ألاًر12/21/1022لسنة املالية املنتهية بتاريخ عن اللسهم 

ً.الحقاوالذي سيعلن عنه  غير العادية نهاية يوم انعقاد الجمعية العامةتداول ببنظام 
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ريال و بنسبة  (1.820002000)ريال إلى (10020002000من )دة رأس مال الشركة املوافقة على توصية مجلس إلادارة بزيا( 1)

و ذلك بمنح أسهم مجانية  سهم، (1.28002000سهم إلى ) (1020002000% ليرتفع عدد أسهم الشركة من )18زيادة قدرها 

الجمعية العامة غير العادية و  دانعقاأسهم ( للمساهمين املقيدين في سجالت الشركة في نهاية تداول يوم  8)سهم منحة لكل 

القوائم املالية حتى  حسب املبقاهالتي سيعلن عن موعدها الحقا . علما بأنه سيتم تغطية الزيادة في رأس املال من بند ألارباح 

م ،و ذلك بعد أخذ موافقة الجهات املختصة و إقرار ذلك من قبل الجمعية العامة غير العادية ملساهمي 1020ديسمبر  12

تجميع كسور ألاسهم في محفظة واحدة وبيعها بسعر السوق ثم توزيع قيمتها على حملة ألاسهم في تاريخ و سوف يتم  الشركة،

 من تاريخ منح 10ألاحقية كل حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد وذلك خالل مدة ال تتجاوز )
ً
( يوما

 .ع ملواكبة النمو في أنشطة الشركةفي التوس الاستراتيجيةس املال إلى دعم خططها ألاسهم املجانية ، وتهدف الشركة من رفع رأ

 بأن أحقية أسهم املنحة في حالة املوافقة عليها ستكون للمساهمين املقيدين بسجالت الشركة 
ً
نظام تداول بنهاية تداول بعلما

ًيوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

 .ادة )( املوافقة على تعديل امل1) 
ً
( من النظام ألاساس ي للشركة الخاصة برأس املال ليتفق مــــع زيادة رأس املال املقترح وفقا

ً:( بحيث تكون كاآلتي8للبند رقم )

مقسم إلى  ريال سعودي وسبعون مليوًنثالثمئة وخمسة  (1.820002000) بمبلغ وقدره رأس مال الشركة حدد) 

ــــغ قيمة كل منها ) سهمسبعة وثالثون مليون  (1.28002000) ًعشر ة ريال سعودي(.( 20متســاوية القيمـــة تبلـ

يبدأ املجلس  أنالجديد من بين املرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم على  إلادارةمجلس  أعضاءاملوافقة على انتخاب ( 8) 

ًسنواتم وملدة ثالث 01/08/1021 تاريخ اعتبارا من أعمالهالجديد 

بنود جدول ألاعمال وإلاعالن عن ذلك بعد  باقي أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تشمل وسوف يتم أعداد

ً.موافقة الجهات املختصة

 دارة.لجان مجلس إلا : ونعشر وال الحادي

 :اللجنة التنفيذية -3

لتوفير  اللجنة التنفيذية يينتم تعو قد  اجتماعات أربعةاللجنة حيث عقدت  م1022واصلت اللجنة اجتماعاتها خالل العام 

املجلس فيما بين اجتماعاته وتوفير القدرة على الاستجابة السريعة في الحاالت الطارئة، باإلضافة إلى القيام رقابة تواجد 

للشركة  الاستراتيجيةبمساعدة املجلس في أداء مهامه إلاشرافية بكفاءة وفعالية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد ألاهداف 

يات املالية والتشغيلية لها، ووضع التوصيات الخاصة بسياسة توزيعات ألارباح، باإلضافة إلى قيامها بتقييم إلانتاجية وألاولًو

 وإلاشرافللشركة  ةالاستراتيجي وألاهدافاللجنة مسؤولية مراجعة السياسات  ىالتشغيلية. وتتولطويلة ألاجل لعمليات الشركة 

 إلىرفع التوصيات  إلى باإلضافةالشركة املالي ووضع امليزانيات وخطة العمل السنوية  ءأداعلى تنفيذها كما تتولى مراجعة 

ًتتألف اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء حسب الجدول التالي:ًو .إليهبخصوص املهام املوكلة  إلادارةمجلس 

 املنصـــب الاســــم

ًمجلس إدارة غير تنفيذي( رئيسالرئيس ) ًمير عبد هللا بن مساعد بن عبد العزيز آل سعودألًا

ًمستقل  عضو مجلس إدارةًعزام بن عبد هللا بن منصور أبا الخيل

ًعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ًجيمس ديفيد فيبس
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 :لجنة املراجعة وإدارة املخاطر -1

، وبصفة خاصة تعتبر بكفاءة وفعالية ةإلادارة للقيام بمهامه إلاشرافي الوظيفة ألاساسية للجنة املراجعة هي مساعدة مجلس

وتطبيقها بالشكل الصحيح  اللجنة مسئولة عن التأكد من سالمة القوائم املالية، وسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية

م باإلشراف والتنسيق على عمليات املراجعة الداخلية والخارجية للشركة بهدف 1022قامت اللجنة خالل العام  وقد، والفعال

( الفوزان والسدحان KPMGبالتوصية بتعين ) أيضاالرقابة الداخلية وقامت  تة وكفاءة أنظمة وإجراءاالتحقق من مدي فاعلي

واعتمدت اللجنة  ،كمراجع خارجي لحسابات الشركة ربع السنوية والختامية والتي وافق عليها مجلس إلادارة وجمعية املساهمين

بتزويد  اللجنة قامت ًو الضرورة،  اقتضتوصت بضرورة تعديلها كلما خطة املراجعة الداخلية للشركة والشركات التابعة لها وأ

حول كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية  مجلس إلادارة بملخص عن نتائج أعمال املراجعة الداخلية وقدمت التوصيات الالزمة

دراسة القوائم ك قامت اللجنة بوكذل لتوصيات الخاصة بهالتنفيذ اعلى هذه النتائج والجهود املبذولة  باالطالعوقام املجلس 

قبل عرضها على مجلس وإبداء الرأي والتوصية بشأنها  هادعداإفي  دراسة السياسة املحاسبية املتبعةًو املالية ألاولية والسنوية

جراءات إلادارة لها، وأيضا إلًا استجابةودرجة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها املحاسب القانوني  ومتابعة إلادارة.

 . والتقارير بناء على تلك التوصيات إلادارة  التصحيحية التي قامت بها

ً :املحاسبية واملخاطرًو من بينهم مختصون في الشؤون املالية أعضاء أربعةف لجنة املراجعة وإدارة املخاطر من تتألًو

 املنصـــب الاســــــم

ًس إدارة مستقل(الرئيس )عضو مجلًموس ى بن عبد الكريم بن موس ى الربيعان

ًًعضو مجلس إدارة مستقل ًهللا بن إبراهيم الخّريف محمد بن عبد

ًمختص بالشئون املالية واملحاسبية ًعضو لجنة مستقلًعلى بن سليمان العايد
ً

سياسة إدارة  مراقبة أيضاتتولى اللجنة و  كمااجتماعات  أربعةم حيث عقدت 1022خالل العام  ااجتماعاتهواصلت اللجنة 

الخطط والاستراتيجيات الخاصة باملخاطر  التي تواجه الشركة وشركاتها التابعة وتقديم املشورة ملجلس إلادارة حول ًوملخاطر ا

ًاملخاطر وكيفية مواجهتها فهي كاآلتي:بعض ل ومثال،  املخاطر التي تواجه أعمال الشركة وكيفية التعامل معها

مع العلم بان الشركة قد استثمرت بأنظمة مكافحة للورق املعاد تدويره  ةبعنشوب حرائق في مستودعات مراكز التجميع التا -2

وجميع منشآت ومعدات الشركة مؤمن عليها بالكامل ضد أخطار الحريق لتفادي هذه  م1022حرائق املتطورة خالل العام ال

ًاملخاطر.

املصنع .ولذلك لجأت الشركة إلنشاء محطة في  إلانتاجوقف  إلىانقطاع التيار الكهربائي عن املدينة الصناعية مما يؤدي  -1

 توليد الكهرباء املزدوج للتقليل من هذه املخاطر.

مواد الخام املستخدمة في إلانتاج مما يؤدي إلى زيادة تكلفة املنتج وقد شرعت الشركة في لمخاطر التغير في ألاسعار العاملية ل  -1

 ريق تخفيض تكلفة إلانتاج.للحد من هذه املخاطر عن ط ع مصادرهايتوسيع نشاطها وتنًو

مخاطر املنافسة من الشركات ذات النشاط املشابه والتي تتمتع بميزات تصديرية خاصة من دول شرق آسيا. ولذلك لجأت  -8

 ملواجهة هذه املخاطر. خارج دول الخليج فتح أسواق جديدة  إلىالشركة في توسعاتها 

ً

ً

ً

 



 

 

(17) 

  

 لجنة الترشيحات واملكافآت -1

ًحسب الجدول التالي:  أعضاءملكافآت تتكون من ثالثة لجنة الترشيحات وا

 املنصـــب الاســـم

ً(ًالرئيس )عضو مجلس إدارة مستقلًعبد العزيز بن صالح بن منصور الجربوع

 ًعضو مجلس إدارة مستقلًعزام بن عبد هللا بن منصور أبا الخيل

ًعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ًجيمس ديفيد فيبس

ًاملهام التالية: وتتولى لجنة الترشيحات واملكافآتين م حيث عقدت اجتماع1022ماعاتها خالل العام واصلت اللجنة اجت

ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس إلادارة  أعضاءهوترشيح  إلادارةمسؤولية مراجعة هيكل مجلس   -

 تعتمد علي معايير تقييم ألاداء.  وكبار التنفيذيين

إلادارة بالترشيح لعضوية مجلس إلادارة واملراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة التوصية ملجلس  -

 لعضوية املجلس التأكد بشكل سنوي من استقاللية ألاعضاء املستقلين وحاالت تعارض املصالح.

 وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة ةاملراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس إلاداًر -

 الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال املجلس. لعضوية مجلس إلادارة، بما في ذلك تحديد

. إعداد توجيهات وبرامج تعريفية ألعضاء مجلس إلادارة املستقلين والغير تنفيذيين الجدد عن طبيعة أعمال الشركة ووصف  -

 ضاء في مجلس إلادارة.تفصيلي عن واجباتهم كأع

بتحديد معايير معينة الختيار ألاشخاص لشغل وظيفة العضو املنتدب أو الرئيس  تتعلقإعداد توصيات ملجلس إلادارة  -

 .التنفيذي ورؤساء ألاقسام الرئيسية بالشركة

 ية مناسبة ألعالمسنوي ووضع آل وضع معايير لتحديد استقاللية عضو مجلس إلادارة، التأكد من استقاللية العضو بشكل -

الستقالليته، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو  املساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى فقد العضو

 يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

 :تقدير شكر و

هللا بخالص الشكر والتقدير مين يحفظهما وولي عهده ألا الشريفين يتقدم لخادم الحرمين  أن إلادارةيسر مجلس وفي الختام 

لحكومة خادم املجلس بخالص الشكر والتقدير كما يتقدم ، هذا الوطنمن عون ودعم لتحقيق أمن ورفاهية ملا يقدمونه 

 والتقدير  كما يتقدم املجلس بخالص الشكر  ،ورعايتها املستمرة للقطاع الخاص الشريفين الرشيدة على دعمها الحرمين

ودعمهم بشراء منتجاتها، وخالص الشكر والتقدير ملساهمي الشركة ستهلكي منتجاتها على ثقتهم لجميع عمالء الشركة وم

والشكر موصول  ،والازدهارهذه الثقة بمزيد من التطور  ن يتوجأداعيين املولي عز وجل الكرام علي ثقتهم ودعمهم املستمر 

كما م 1233خالل العام التطوير  بأهدافوالتزامهم  تميز دائهم املأالتنفيذية ومنسوبي الشركة لجهودهم املخلصة و  لإلدارة

 هللا. بإذنم 1231املزيد من الانجازات خالل العام  إلىيتطلع املجلس 

 سائلين املولى عز وجل أن يوفق الجميع،،

 الشركة السعودية لصناعة الورق دارةمجلس إ          

                                           ً

 
























































