
 
 

	
مة سعودية                     	.Saudi Joint Stock Co																																													شركة مسا

 C.R 2050028141                                                                 ٢٠٥٠٠٢٨١٤١: س. ت                    
امل ٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ رأس المال                                Capital SR. 450,000,000 Fully Paid                                                                                                                                                            مدفوع بال

  ٢٠	/	١	صفحة

هية  تقرر مجلس اإل    م٣١/١٢/٦٢٠١دارة عن السنة المالية المن
  

                      مسا الشركة السعودية لصناعة الورق السادة
  الموقرن

  ،،، السالم عليكم ورحمة اللھ وبركاتھ
  

شرف س وأعضاء مجلس اإلدارة أن  ي ن أيديكم التقرر السنوي لشركتكمرئ ر ٣١المنته   للعام يضع ب سم شاط ٢٠١٦ د عكس  م والذي 
ها  ها الشركة  أدا ر و أداء شركا ل وتدو شاط من صناعة وتحو عة  مختلف أوجھ ال ر إ لورق، االتا ش ر القطاع الصنا  و ا  تطو دور

ها من خالل عملها  م عزز االقتصاد الوط وإيجاد فرص عمل وتحقيق عوائد لمسا م بفاعلية   سا   الدؤوبالمملكة العربية السعودية و
ستعر  ها ع المستوي الصنا واالقتصادي محليًا وعالميًا، وسوف  ان عزز م ة و ها الناج شاطا م التطورات أ  التقررض توسيع 

هية   واإلنجازات ها خالل السنة المالية المن ذا  م٣١/١٢/٢٠١٦ال حقق ها خالل  وكذلك خالصة عن النتائج المالية وأداء الشركة وقطاعا
ر ا العام. ش مية و السوق امل اثرت ع وتقلبات حادة  اسعار النقط  وتقلبات جيوسياسيةما شهدتھ المنطقة من اضطرابات  ا

ارجيھ االسواق و  عملا جم الطلب صادفها  أثر تباطئ اإلقتصاد امل والعال الذي ها الشركة باالضافة ا  ال  ل مباشر ع نقص  ش
ادة ها اإلنتاجيھ خالل الثالث أعوام ال ز ادة طاق يجة قيام الشركات العالميھ المنافسھ بز جم العرض ن ره   ال عملت ع و  سابقھكب

راق السوق امل  ل  أثرمما  بأسعار تنافسية واسواق المنطقھأخ ادة  .داء الشركة خالل العاممبيعات وأمباشر ع ش يضاف ا ذلك ز
ادة  اليف االنتاجمباشره اسعار الطاقة داخل المملكھ مما ادى ا ز   .  ت

سبة ادة  الها مما ادى ا ز افة اش طط لمواجهة تراجع المبيعات كان ع رأسها تخفيض المصارف ب  إال أن الشركھ قامت بوضع وتنفيذ ا
ر السيولھ الالزمھ لمقاب ادة كفاءة رأس المال العامل لتوف راجع  اإلنتاج والمبيعات. كذلك عملت ع ز لة امش الربح ع الرغم من ال

  امات الشركھ.  إل
حرص املجلس دائما ع  ذا التقرر متوافقا مع الئحة حوكمة الشركات ومتطلبات اإلفصاح والشفافية الوارد و ي  جيل  ةأن يأ  قواعد ال

سر املجلس ار كما  تامية المدققة واإليضاحات المصاحبة لها وتقرر المراجع ا سابات ا ذا التقرر ا ب   عيرد  أن واألدراج و
هذا التقرر خال ل  ماستفساراتك جمعية العامة القادمة بإذن اللھ وإالمتعلقة  :ليكم التقرر اجتماع ا  كما ي

    

 :٢٠١٧للعام  خطة العمل  
جوانب اآلتية: ٢٠١٧للعام  عملخطة قامت الشركة بوضع  طة ع ا  حيث ركزت ا

اليھ  .١ ها السوقيھ ع الرغم من التحديات ال تواجها الشركھ  ظل اوضاع السوق ا وظ  مبيعات الشركھ وحص تحقيق نمو م
ها  ات التنافسيھ ال تتمتع  يھ مرتكزن ع الم دمات اللوجس راتي والطاقھ اإلنتاجيھ العاليھ وا الشركھ من حيث الموقع اإلس

ها. ا الشركھ لعمال  ال توفر
ها  .٢ ادة حص عكس قدرة الشركھ ع المنافسھ المستمرة وتضمن ز ر ديناميكية  سع ادة  وتنفيذ خطة السوقيھ.تطبيق خطة  فنية لز

لفةكفاءة االنتاج  ائن. وتخفيض ت  شغيل الم
ل مستمر.  .٣ ش  توسعة قاعدة عمالء الشركھ داخل وخارج المملكھ 
ادة كفاءة  .٤ ر المباشرة  جميع القطاعات مما يؤدي إ ز ال المصارف المباشرة وغ اليف وكافة أش اإلستمرار  تخفيض الت

شغيل.  ال
ر الم .٥ لة اإلستمرار  تطبيق خطة رفع كفاءة رأس المال العامل وتوف ي ها إعادة  طة بما ف ذه ا وارد المالية الالزمة لتحقيق 

ناسب مع قدر امات الشركھ لت اماتإل هذه اإلل  .ها ع الوفاء 
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ن بالشركھ خاصھ  قسم المبيعات من خالل  .٦ شري ورفع كفاءة العامل ثمار  رأس المال ال لھ واإلس إستكمال خطط أعادة الهي
رات  نفس مجال أعمال الشركھ وإستقطاب أفضلالعاملة اعاجة تقييم الكفاءات   ا

  
شاط    ٢٠١٦لعام  ونتائج الشركةأوًال: 

 
شاطهاعد الشركة السعودية لصناعة الورق من الشركات الرائدة  صناعة الورق الص  الوطن العربي  تمثل  نتاج الورق الص إ  و

جوده ارجية. احتياجاتلتلبية  عا ا لية وا ئة واملجتمعأو  كما األسواق امل رة ع الب عود بفائدة كب شاطها  إعادة سهم عمليات حيث  ن 
ر الورق   جة تدو مجدية. وفيما ي عرض مختصر لنتائج العام  اقتصادية نفس الوقت توفر فرص البيئية و المشاكلالعديد من معا

  م.٢٠١٦
  
رة خالل الشركة إيرادات بلغت - الية الف ال مليون  ٤٧٧ ا رة بإيرادات مقارنة ر ال مليون  ٦٠١ البالغھ السابق العام من الممثالة الف  ر

يجة وذلك %٢١ قدره بانخفاض يجة الورق وروالت التصدير مبيعات انخفاض ن ادة العال اإلقتصاد تباطئ ن  . المنافسھ وز
ب عود - سبة الشركة خسارة صا انخفاض س يجة الربح إجما سبة  التحسن إ %٤٧ ب اليف انخفاض ن  إ إضافة األوليھ، المواد ت

ھ البيعيھ المصارف إنخفاض لية واإلدار زون خسائر مخصصات ومصروف والتمو سبة تزد عن  السابق بالعام مقارنة امل  .%٣٠ب
لھ والتحول  السابقة األشهر خالل الشركةقامت  - نفيذ برنامج إعادة الهي شارھ عالميھ ب ادة الربحيھ من خالل بالتعاون مع شركھ إس لز

ن  ادة: التالية املجاالت و والقطاعات الشركات جميع  ورفع الكفاءةتحس نو  والمبيعات اإليرادات ز  اإلنفاقتقليص و  الشتغيل عمليات تحس
ار ة العامة المصروفاتو  ا و مو أعاله واإلدار نكذلك  .كما  سبھحيث تم تخفيض الذمم المدينة  العامل المال رأس تقن زون ب  وامل

 .%٣٠تزد عن 
ن حقوق  مجموع بلغ كما - م رة خالل المسا الية الف ال، مليون  ٤٥٦ ا ال مليون  ٥٢٨ مقابل ر رة ر  وذلك السابق، العام من المماثلة للف

رة  السهم خسارة أنخفض صا. %١٤ قدره بانخفاض الية الف ال ١٫٥٠ ا ا رة مقارنة ر  ٢٫٨٢ بلغت وال السابق العام من المماثلة بالف
ال  .ر

    
جودة مجال  ثانيًا:    األمن والسالمة وا

  

  :والسالمة األمن -١
رق بالشركة والشركات  تحديث أنظمة عباستمرار الشركة  تحرص افحة ا ات م ية لموشب عة لها وتكثيف الدورات التدر هاالتا   سوب
رائق والمشاركة  العديد من المؤتمرات المهتمة باألمن اإلصابات  الوقاية منمجال  افحة ا ات األداء  والسالمةوم هدف تحقيق أع مستو

ن. جميع العامل ئة عمل آمنة  ة البيئية وضمان ب   ع مستوي السالمة وال
  

جودة: -٢   ا
جودة الشاملة وذلك   ر ا هدف تحقيق جودة تحرص الشركة دائما ع تطبيق معاي ها  مختلف املجاالت  جميع موظف ئة عمل جيدة  لق ب

عة لها  والشركاتالشركة  حصلت، و إطار ذلك ل تطلعات عمالء الشركةتأداء متم  جودة العالمية شهادة توكيدع التا وع  ٩٠٠١يزو آ ا
ئة ر الورق من مجلس حماية الغابات والب جودة  مجال إعادة تدو  شهادة ا

  
ر الكفاءاتثالثاً    (نطاقات) : برنامج السعودة وتطو

 
افظة ع النط س الشركة دائما ع امل كومية بخصوص برنامج نطاقات  صول ع النطاقات األع ق األخضرااتباعًا للتعليمات ا  وا

ادة ت الشركة بز ا لدعم برامج التدرب والسعودة  كافة . و %٢٢سبة خالل العام بالسعودة  حيث ن ها وموارد تواصل الشركة ترك طاق
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شرة ها وذلك من خالل توطيد العالقة مع صندوق تنمية الموارد ال راء التدرب  قطاعا س الشركة إ استقطاب الكوادر وخ حيث 
ة وذلك استعدادًا لمواكبة احتياجات  ديم الفرص الوظيفية المناسبةالسعودية وتق شغيلية واإلدار ن ع المهارات ال هم بأيدي مدرب وتدر

لة  توسعات  ية منتظمة االشركة من الكوادر المؤ نظيم دورات تدر هالشركة كما تقوم الشركة ب سوب ة  لم ات اإلدار ع كافة المستو
لية والعالمية.والفنية   واالستعانة  ذلك بالمهارات امل

  
عاً  رات :را م المتغ   م٦٢٠١لعام ا  اإلعالن عن أ

  
شرت ع تداول خالل عام  م االعالنات ال    :٢٠١٦فيما ي ا

 
ة شركة مع التعاقدم عن ٢٤/٠١/٢٠١٦أعلنت الشركة  تارخ  .١ شار لـة إعـادة( مشـروع إلطـالق عالميـة اس ، )والتحـول  التنظيميـة الهي

تمحيــث  ــ والقطاعــات الشــركات جميــع ــ والكفــاءة التحســن لتحقيــق القادمــة األشــهر خــالل الشــركة مــع العمــل ســ : التاليــة املجــاالت و
ــادة ن والمبيعــات، اإليــرادات ز ن العامــل، المــال رأس تقنــ شــغيل، عمليــات تحســ ريات قيمــة تقليــل ال ، واإلنفــاق المشــ ــار  تقلــيص ا

ــة العامــة المصــروفات ــم ومــن. واإلدار ــداف أ لــة إعــادة( مشــروع أ  العــام مــن ابتــداء للربحيــة الشــركة عــودة) والتحــول  التنظيميــة الهي
 .التالية األعوام  ذلك واالستمرار ع ٢٠١٦

ــ تــارخ  .٢ ــق شــوب عــنم ٢٧/٠٣/٢٠١٦أعلنــت الشــركة  ر الســعودية الشــركة فــرعــ  حر لفــات الــورق لتــدو ــاض ــ وامل ــ الر  إحــدى و
عــة الشــركات ت يــوم صــباح وذلــك للمجموعــة التا ــق بالشــركة والســالمة اإلطفــاء قســم باشــر وقــد. م٢٦/٠٣/٢٠١٦ بتــارخ الســ ر  وتــم ا
جهــات مــع التواصــل ــ االختصــاص ذات ا ــق باشــرت وال ر مــد وللــھ يوجــد وال حينــھ، ــ ا عمــل .شــرة إصــابات أي ا  حاليــاً  الشــركة و

ــــ م ع ــــق ــــذا عــــن الناتجــــة األثــــار تقــــو ر تم والــــذي المــــا األثــــر لتحديــــد ا  هــــذا أخــــرى  تطــــورات ألي إضــــافة الحقــــا عنــــھ اإلعــــالن ســــ
صوص ع جميع بأن العلم مع. ا ية لتغطية خاضعة ومنافعها الشركة مصا ام للشروط وفقاً  شاملة تأمي  .لها المنظمة واألح

ــ تــارخ  .٣ عــة الشــركات إلحــدى اإلنتــاج خطــوط نقــل خطــة عــنم ٢٠/١٠/٢٠١٦أعلنــت الشــركة  ــ التا  مجلــس الــدمام. حيــث وافــق مدينــة إ
ـ م١٩/١٠/٢٠١٦ بتـارخ األربعــاء يـوم مسـاء المنعقـد اجتماعـھ ـ اإلدارة ــل السـعودية الشـركة لفـرع اإلنتـاج خطــوط نقـل خطـة ع  لتحو
عــة شــركة( الــورق امــل مملوكــة تا ــ جــدة مدينــة ــ) بال س المقــر حيــث الــدمام مدينــة إ ليــة للعمليــات الــرئ  النقــل خطــة ســتكون  .التحو

ــ ل مراحــل ثالثــة ع بدأ تــدر شــ ــع الربــع خــالل وســ ســتغرق  م٢٠١٦ العــام مــن الرا ر نــاك يكــون  لــن بأنــھ علمــاً  أشــهر ٦ وس ــ تــأث  ع
ـاليف لتخفـيض السـ ـ الشـركة خطة مع تماشياً  ذلك وجاء. العمالء طلبات وتلبية اإلنتاج عمليات شـغيلية الت ـة ال ن واإلدار  وتحسـ
ـ تـؤثر لـن النقـل عمليـة بـأن العلـم مع اإلنتاجية، الكفاءة  بتخفـيض ايجابيـاً  النقـل لعمليـة المـا األثـر وسـيكون . الشـركة إنتـاج جـم ع

اليف ة الت ال مليون  ٤ بقرابة السنو   .النقل خطة اتمام عد وذلك ر
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عة وقطاعات األعمالخامسًا:    الشركات التا
  

عة -١ شاط الشركات التا سب الملكية: وال  ودولة المقر ورأس المال و
 

شاط  اسم الشركة   ال
س  دولة التأس
  تومقر العمليا

  رأس المال
سبة 
  الملكية

ل الورق ل الورق  الشركة السعودية لتحو   %١٠٠ ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  السعودية  تحو

ر إلعادة الشركة السعودية  لفات الورق تدو   %١٠٠  ٤٬٣٠٠٬٠٠٠  السعودية  واإلتجار فيھتجميع وفرز الورق   وا

رالشركة السعودية  ثمار والتطو ثمار   الصنا لالس   %١٠٠  ٥٠٠٬٠٠٠  السعودية  الصناعات المتنوعة لالس

  %١٠٠  ٤٥٠٬٠٠٠  المغرب  واإلتجار فيھتجميع وفرز الورق   شركة المدار لتجارة الورق

  %١٠٠  ٥٣١٬٩١٥  األردن  واإلتجار فيھتجميع وفرز الورق   المدار لتجارة الورقشركة 

ل السعودية األردنية شركة ل الورق  الورق لتحو   %١٠٠  ٢٥٠٫٠٠٠  األردن  تحو

جزائر  واإلتجار فيھتجميع وفرز الورق   شركة المدار للورق   %١٠٠  ٨١٨٬٥٤٨  ا

جذور  مصنع شركة جذور) الورق محارم لصناعة ا ل الورق  (ا   %٨٥  ٢٬٧٥١٬٠٠٠  الكوت  تحو

لالشركة المغربية ل ل الورق  الورق تحو   %١٠٠  ٤٣٧٬٠٠٠  المغرب  تحو

ل شركة ل الورق   الممتاز الورق تحو   %١٠٠  ٣٥٬٦٢٥  تركيا  تحو
  

 
هم األم ففي مجال الت امل مع شرك عمل بالت جدير بالذكر أن جميع الشركات  ل ع وا عتمد شركات التحو ل  الت الورق الص المنتج رو حو

ها  امات الالزمة لإلنتاج باإلضافة إ تجار ع الشركة األم كما تقوم شركات تجميع وفرز الورق وفرعها بإمداد مصنع الورق با  با  مصا
س راتي ال  ثمار الذراع االس هدف تحقيق الربح وتمثل السعودية لالس ثمارات. وقدتخدمھ الشركة  األنواع ال ال يحتاجها المصنع   االس

عة ما  ن الشركات التا ال ١٤١٬٧٣٩٬٤٠٨قيمتھ بلغ إجما المبيعات ب   م.٢٠١٦خالل عام  ر
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سية التالية: قطاع الصناعة  تتكون  (أ)       سية للمجموعة من قطاعات األعمال الرئ شاطات الرئ   قطاع التجارة والنقل. –ال

تارة كما   تم )(ب       يص المعلومات المالية الموحدة امل ر  ٣١ت سم ن٢٠١٥وم ٢٠١٦د ت ن  ذلك التارخ  م وللس هيت   المن
:كما  وفقًا لقطاعات األعمال          ي

 
 البيان

 املجموع التجارة والنقل قطاع الصناعة
ال سعودي)  (األرقام باأللف ر

ال ( ٢٠١٦  سعودي)األرقام باأللف ر

 ٤٧٧٬٢٧1 ٢٤٬٨٣٠ ٤٥٢٬٤٤١ صا- إيرادات

 -٦٧٬٤٨٣ -٤٬١١٦ -٦٣٬٣٦٧ / (خسارة) صا الربح

 ٣١٬٦٢٩ ٢٬٣٩٧ ٢٩٬٢٣١ نفقات مالية

الكات  ٤٩٬٩٢٨ ٨٬٦٧١ ٤١٬٢٥٧ اإل

ات،  ٩٠٨٬٧٣٥ ٨٨٬١٤٥ ٨٢٠٬٥٨٩ صا –آالت ومعدات  ممتل

 ١٬٤٤٦٬٢٣٩ ٢٠١٨٧٬٣ ١٬٢٥٨٬٩٢٠ إجما األصول 

ال سعودي)( ٢٠١٥  األرقام باأللف ر

 ٦٠٠٬٥٧٠ ١٠٢٬٥٥٣ ٤٩٨٬٠١٧ صا- إيرادات

 )١٢٧٬١١٣(  )٤١٬٢١٧( )٨٥٬٨٩٦( صا الربح

 ٣٦٬٠٣٣ ١٬٤٥٥ ٣٤٬٥٧٨ نفقات مالية

الكات  ٥٩٬٤٣٩ ١٦٬٤٥٧ ٤٢٬٩٨٢ اإل

ات،  ٩٨٤٬٢١٣ ٨٦٬٧٣٩ ٨٩٧٬٤٧٥ صا –آالت ومعدات  ممتل

 ١١٬٧١٣٬٢٧ ٢٤٦٬٤٦١ ٨١٠٬١٬٤٦٦ إجما األصول 

لي وشمال أفرقيا وبعض الم املجموعة أعمالها  المملكة العربية السعودية ودول مجلس تباشر  ج)  جغرافية األخرى. تم التعاون ا ناطق ا
يص ر  ٣١عض المعلومات المالية كما   ت سم ن  ذلك التارخوللم ٢٠١٥و ٢٠١٦د هيت ن المن ت  س

جغرا ع ا : وفقًا للتوز       كما ي
المملكة العربية  البيان

 السعودية
التعاون دول مجلس 
لي  ا

 املجموع دول أخرى 
ال سعودي)  (األرقام باأللف ر

ال سعودي)(٢٠١٦  األرقام باأللف ر
 ٤٧٧٬٢٧1 ٢١٬٤٤٧ ١٢٬٥٠٠ ٤٤٣٬٣٢٤ صا- إيرادات

ر متداولة أخرى   موجودات غ
ات،  ٩٠٨٬٧٣٥ ٧١٬٤٢١ ١٨٬٦٠٠ ٨١٨٬٧١٤ صا –آالت ومعدات  ممتل

ر متداولة أخرى   ٤٩٬٥٣١ ٦٧ ١٣٬٥١٧ ٣٥٬٩٤٧ موجودات غ
ال سعودي)(٢٠١٥  األرقام باأللف ر

 ٦٠٠٬٥٧٠ ٥٣٧٬١٣٤٤٢٬٩٢١٢٠٬٥١٥صا-إيرادات
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ر متداولة أخرى   موجودات غ
ات،  ٩٨٤٬٢١٣ ٨٨٩٬٤٠٨٢٦٬٦٤٠٦٨٬١٦٥ صا –آالت ومعدات ممتل

ر   ٥٠٬٩٥٩ -٣٧٬٣٤٥١٣٬٦١٤ متداولة أخرى موجودات غ
 

ص النتائج المالية  سادسًا:   م

 
 
امات (مليون رال) -١  	األصول واالل
 

ال)الما (خالصة قائمة المركز  ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  مليون ر
 األصول 

 إجما األصول المتداولة  ٤٨٨ ٦٧٨  ٦٥٣ ٧٨٦ ٨٨٣
ر المتداولةإجما  ٩٥٨ ١٠٣٥ ١٠٥٢  ٩٦٥ ٩٧٤  األصول غ
 إجما األصول  ١٤٤٦ ١٧١٣ ٥١٧٠ ١٧٥١ ١٨٥٧

امات     االل
امات المتداولة ٤٧٦ ٦٨٢ ٦٤١ ٨٥٧ ٨٣٦  إجما االل
ر المتداولة ٥١٠ ٤٩٨ ٤٠١ ٢٥٥ ٣١٥ امات غ  إجما االل
امات ٩٨٦ ١١٨٠ ٢١٠٤ ١١١٢ ١١٥١  إجما االل

ن    م  حقوق المسا
 رأس المال ٤٥٠ ٤٥٠ ٤٥٠ ٣٧٥ ٣٧٥
 احتياطي نظامي  ٦٦ ٦٦ ٦٦ ٦٤ ٦٥
بقاهأرباح  ٦٠- 12 ١٤٢ ١٩٥ ٢٦١  مس
 حقوق االقلية ٤ ٥ ٥ ٥ ٥

ن  ٤٦٠ ٥٣٣ ٦٦٣ ٦٣٩ ٧٠٦ م  إجما حقوق المسا
امات وحقوق الملكية ١٤٤٦ ١٧١٣ ١٧٠٩ ١٧٥١ ١٨٥٧   إجما االل
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ال) (مليون مؤشرات الربح  -٢  ر
  

  

  
 
 
 
  

ال) ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  مؤشرات قائمة الدخل (مليون ر

  المبيعاتصا  ٤٧٧  ٦٠١  ٧٥٨  ٨٢٠  ٧٩٤

لفة المبيعات (٣٧٧) (٤٩٠) (٥٧٩) (٦٥٠) (٥٨٦)   ت

  الربح اإلجما ١٠٠  ١١١  ١٧٩  ١٧٠  ٢٠٧

ق (١٣٥) (١٥٤) (١٢٤) (١١١) (١٠٥) سو    موميةعو /إدارة مصروفات بيع و

شغيل    (٣٥) (٤٣)  ٥٥  ٥٩  ١٠٢   صا ربح ال

٥  ٢  ١٠  - - (   إيرادات أخرى (صا

ومخزون  انخفاض  قيمة ذمم مدينھ - (٤٧) - - (٩٧)

شغيل - -  ٠ - (٥)   مصارف ما قبل ال

  أرباح رأسمالية  - - - -  ١١٥

ل (٣٢) (٣٦) (٣٣) (٢٧) (٢١)   نفقات تمو

  مخصص الزكاة  (١) (١) (٢) (٣) (٣)

سارة ) صا الربح (٦٧) (١٢٧)  ٢٥  ٣١  ١٠٢  عد الزكاة  / (ا
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111  100 112  102 
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(43)
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ر  قائمة الدخل ( - ٣ ال) ألفسب التغ  ر
 

رات % رات  سبة التغ  مؤشرات قائمة الدخل  ٢٠١٦ ٢٠١٥ التغ
 المبيعات  ٤٧٧٬٢٧١  ٦٠٠٬٥٧٠ )١٢٣٬٢٩٩( %٢١-
لفة   ٣٧٧٬٣١٥  ٤٨٩٬٥٥7 )١١٢٬٢٤٢( %٢٣-  المبيعاتت
 الربح اإلجما  ٩٩٬٩٥٦  ١١١٬٠١٣ )١١٬٠٥٧( %١٠-
ق )١٣٤٬٧١٠( )١٥٤٬٣٢٤(  ١٩٬٦١٤ %١٣- سو  وإدارة مصروفات بيع و
شغيل    )٣٤٬٧٥٤( )٤٣٬٣١١(  ٨٬٥٥٧ %٢٠-  صا ربح ال
 مصارف أخرى  )٣١٬٦٢٩( )٨٢٬٦٥٢(  ٥١٬٠٢٣ %٦٢-

 مخصص الزكاة )١٬١٠٠( )١٬١٥٠(  ٥٠ %٤-
سارة(/  صا الربح )٦٧٬٤٨٣( )١٢٧٬١١٣(  ٥٩٬٦٣٠ %٤٧-  عد الزكاة )ا

  

  
ر:  أسباب التغ

  
 يجة المبيعات:  انخفاض ادة المنافسة  انخفاضن  .مبيعات التصدير و روالت الورق الناتج عن تباطئ االقتصاد العل و ز

  
 لفة  انخفاض يجة  المبيعات:ت اليف المواد االولية انخفاضن  .ت

  
 الربح   خسارة التحسن : شغي يجةال لية واإلدارھ البيعيھ المصارف إنخفاض ن زون خسائر مخصصات ومصروف والتمو  امل

 . السابق  بالعام مقارنة
 

ع -٤ ال) التوز جغرا للمبيعات (ألف ر  ا
  

  

 البيان  ٢٠١٦مبيعات  ٢٠١٥مبيعات 

 داخل المملكة ٤٤٣٬٣٢٤ ٥٣٧٬١٣٤

 المملكةخارج  ٣٣٬٩٤٧ ٦٣٬٤٣٦

 املجموع ٤٧٧٬٢٧١ ٦٠٠٬٥٧٠
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 القروض والمرابحات (ألف رال) -٥

 المصدر ٠١/٠١/٢٠١٦الرصيد   ٣١/١٢/٢٠١٦  الرصيد

رةقروض متداولة  ١٧٢٬٦٨٩ ١٠٧٬٩٨٣  األجل) (قص
 : لة االجل  القوائم المالية ع النحو التا يف القروض طو   تص

 المصدر ٢٠١٦ ٢٠١٥

جزء المتداول     المطلوبات المتداولة تحت بندا
  بنوك محلية ٦٨٬٩٩٤ ٨٩٬١٧٥
  صندوق التنمية الصناعية السعودي ٢٩٬٦٧٠ ٢٧٬٣٠٠

  
ر  ر المتداول تحت بند المطلوبات غ جزء غ ا

 المتداولة
  بنوك محلية ٤٦٧٬٣٨٢ ٤٥٤٬٩٩٦
  صندوق التنمية الصناعية السعودي ١٩٬٦٠٢ ١٧٬٨٧٠
 املجموع ٥٨٥٬٦٤٧ ٥٨٩٬٣٤١
ر المتداول  )٣٬٦٩٢( ١٤٧٬٧٥٤ جزء غ   المدفوع من ا

  

لة القروض مع معظم البنوك  بإعادةقامت ادارة الشركة   لة القروض مع با البنوك  وجاري استكمالي خطة مدروسة من ادارة  وذلك ي
ها  اما ع ال ناسبالشركة لتوز ها ع السداد حسب خطة تدفقات نقدية  لت ناسب مع خطة الشركة المستقبلية.مع قدر   ت

:ممنوحة من بنوك محلية  أعالهجميع القروض  -   و كالتا
 االنماء  مصرف 
  ي ريطا   ساب-البنك السعودي ال
 بنك اال التجاري ال 
 بنك الراض 
  الماليةسامبا مجموعة 
 البنك العربي الوط 
 الراج مصرف 
 ثمار  البنك السعودي لالس
 جزرة  بنك ا
 صندوق التنمية الصناعية السعودي 

ذه القروض رة  و لھ االجلقص  .وطو
 

 وارتباطات:مطلوبات محتملة 
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ال سعودي  ٤٫١ها لدى املجموعة مطلوبات محتملة لضمانات بنكية صدرت للمجموعة  سياق االعمال العادية بلغ مجموع .١ مليون ر

ر ٣١كما   سم ال  ٥٨٫٣ :٢٠١٥( ٢٠١٦د  .سعودي)مليون ر
ها املجموعة  سأبلغت النفقات الر  .٢ عاقدت عل ا ح  ولم يتممالية ال  ر  ٣١تكبد سم با مليو  ١٠لغ مب ٢٠١٦د ن رال سعودي تقر

ال  ١٩: ٢٠١٥(  سعودي).مليون ر
عاً   : المدفوعات النظامية المستحقةسا

  
ة الزكاة والدخل  المملكة العربية السعودية.  -١ جيلالزكاة: تخضع الشركة ألنظمة مص تم   وتخضع االستحقاقالزكاة ع أساس  و

ها. الشركات ية للبلدان العامل  عة والعاملة خارج المملكة العربية السعودية لألنظمة الضر  التا
تم التأمينات االجتماعية: تخضع الشركة لنظام التأم -٢ جيل رسوم التأمينات االجتماعية وفقا ألساس االستحقاق و تم  ينات االجتماعية و

ًا عل أساس المستحق عن الشهر السابق.  سداد التأمينات االجتماعية شهر
 

جدول التا يو المبالغ النظامية المستحقة كما       : م٢٠١٥م مقارنة بالعام ٢٠١٦/ ١٢/ ٣١ا
ال) ألف(  ر

 م٢٠١٥عام   م٢٠١٦عام   البيان 

ة الزكاة   ١٬١٥٠ ١٬١٠٠  مص
 ٦٠ ٣١٩  مؤسسة التأمينات االجتماعية 

 ٣٠٠ ٣٠٠  شركة تداول 
 ٥٣٨ ٦٩٦  حكومية أخرى  وجوازات ورسومتصديقات 

 

  الشركات حوكمة -أ :ثامناً 
افظة ع سرة المعلومات بجانب تنظيم وضبط عالقة  عزز عملية الشفافية واإلفصاح وامل وكمة   مية نظام ا إدراكا من الشركة أل

هدف سالمة القرارات  جان  ثقة عنھ وذلك بوضع حدود الصالحيات ل جان المن راتيجيةاملجلس بال عزز أداء الشركة ع المدى  االس مما 
ر والب ر المالية وتطبيقًا لالئحة القص ا من المعاي ر يئة السوق المالية ووزارة التجارة وغ عيد وتطبيق أعمال القانون والتوافق مع لوائح 

ر  يئة السوق المالية قامت الشركة بأعداد وتطو ها   و  اإلدارةلشركة وتم اعتماده من مجلس لحوكمة داخلية  الئحةحوكمة الشركات ال أصدر
جمعية  يفاءكما العمومية ا عزز من عملية اإلفصاح و  يئة السوق الماليةمتطلبات  تقوم الشركة باس وزارة التجارة والصناعة ال 
ام الواردة  الئحة حوكمة الشركات ماعدا: والشفافية   حيث تم تطبيق جميع األح

   البند
مة الشركنظام  مة الشركة سوف يتم استكمال وضع نظام  االجتماعية ةمسا لمسا

  االجتماعية.
اص ذوي الصفة  ثمرن من األ ةالمس م االعتبار ر ثمر. الذين يتصرفون بالنيابة عن غ   اإلفصاح يكون عن طرق المس
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ة لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية نتائج - ب  :المراجعة السنو
  

تم تدعيم فاعليتھ من  تم إعداد نظام الرقابة الداخلية ع أسس سليمة وذلك بوجود إدارة متخصصة  مجال المراجعة والرقابة الداخلية و
جنة المراجعة  اطر خالل وجود  وكمة  وإدارة امل عزز استقاللية المراجع مما يدعم إرساء أفضل الممارسات  مجال ا قدم  .الداخو و

شطة محل المراجعة، بما يحقق توافر تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى  ة ومنتظمة تقارر عن الوحدات واأل ها بصورة دور إل
جنة  .فعاليتھ ة معتمدة من  طة سنو تم مراجعة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية من قبل إدارة المراجعة الداخلية وفقا  ذا و

م مخاطر العمل وقياس مدى  ة ومستمرة للتحقق من فعالية النظام  حماية أصول الشركة وتقو اطر تنفذ بصفة دور المراجعة و إدارة امل
جة  كفاية األداء تم العمل ع معا رة  مالحظاتأي ، و ة النظام  تظهر قدجو تم التعامل الداخعن أعمال الرقابة الداخلية لهدف تقو ، و

ها ووضع الضوابط مع أ عة تصو عدم تكرارية مالحظات تتكشف بجدية والعمل ع متا رة  ،االكفيلة  ناك مالحظات جو حيث لم يكن 
تامية للشركة  م.٢٠١٦خالل العام  م لهذا النظام ضمن مهمة مراجعتھ للبيانات المالية ا عملية تقو ار  سابات ا كما يقوم مراقب ا

اطر وتقارر إد جنة المراجعة وامل رة المالية محل الفحص وتمكينھ من االطالع ع كافة محاضر    . ارة المراجعة الداخلية للف
ل تؤكد م٢٠١٦ العام خالل تمت ال الداخلية الرقابة إجراءات جعةمرا نتائج فإن سبق ما ع وبناءً   يت لم أنھ واستقاللية موضوعية وب
ري  ضعف او خلل وجود تلفة بالعمليات المتعلق الداخ الرقابة لنظام جو شاط امل ر احتياج وجود مع الشركة ل ن لتطو  عض وتحس

ا  المراجعة جنة لتوصيات وفقا جوانبھ ست معقولة ضمانات يوفر داخلية رقابة نظام أي ان باالعتبار أخذا السنوي، تقرر  مطلقھ، ول
ن جهود فإن ولذلك. تطبيقھ وفاعلية أنظمتھ سالمة مدى عن النظر غض ر التحس  المراجعة وقسم المراجعة جنة قبل من مستمرة والتطو

رص خالل من بالشركة الداخلية ادة ع ا شرة الموارد ز ر الداخلية للمراجعة ال هم وتطو عة آليات وكفاءة فاعلية لضمان قدرا  متا
  .الداخلية الرقابة إجراءات

  

 
  وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب تاسعًا: تفاصيل األسهم وأدوات الدين

عة ومملوكة للشركة السعودية لصناعة ن جميع األسهم وأدوات الدين مصدرة باسم الشركة السعودية لصناعة الورق وبا الشركات إ   -أ تا
 الورق.

رة كما     -ب  م٣١/١٢/٢٠١٦رأس مال الشركة واألسهم ا
ال ٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ راس المال المصرح بـــھ -   ر
  سهم ٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠ أسهم الشركة أسهم عادية)(جميععدد األسهم المصدرة -
جل الشركة بتداول - رة وفقا ل   سهم ٢٧٬٠٠٠٬٠٠٠ عدد األسهم ا
ال٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس المال المدفوع -   ر
ال ١٠ القيمة االسمية للسهم -  ر
ال ١٠ القيمة المدفوعة للسهم -  ر

 

 
ا أو منحها المصدر خالل ال توجد   - هة أصدر ل إ أسهم، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشا أي أدوات دين قابلة للتحو

 م.٢٠١٦ السنة المالية
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هة ال توجد أي   - ل إ أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشا ل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو حقوق تحو
ا أو منحها الُمصدر.  أصدر

رداد، ال يوجد   - رداد أو شراء أو إلغاء من جانب الُمصدر ألي أدوات دين قابلة لالس  أي اس
  
  
  
  
  

بات واتفاقات التنازل عاشراً  ة موظفي المصدر: ترت ثمارات لمص   وأي اس
بات أو اتفاق تنازل بموجبھ  أيتوجد  ال -أ  ن أحدأو  مسا الشركة أحدترت عن أي حقوق  األرباح وال  أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي

اص قاموا بإبالغ الشركة بتلك قوق خالل العام  توجد أسهم ذات أحقية  التصوت أل   م.٢٠١٦ا
ثمارات  ال - ب  ة موظفي الشركة. أو احتياطياتتوجد أي اس شئت لمص   أخري أ

 
ن. م ادي عشر: حقوق المسا   ا

قوق المتصلة بالسهمنھ ع أ الشركة الداخ ونظام حوكمةنص النظام األساس للشركة  م جميع ا ت للمسا يل المثال ال  تث ها ع س وم
صر:   ا
 .عها ب من األرباح ال يتقرر توز صول ع نص ق  ا   ا
 .ب من موجودات الشركة عند التصفية صول ع نص ق  ا    ا
 .ها ها والتصوت ع قرارا راك  مداوال جمعيات العامة، واالش   حق حضور ا
 .حق التصرف  األسهم  
  أعضاء املجلس.حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية ع  
 .عارض نظام السوق المالية ولوائحھ التنفيذية  حق االستفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصا الشركة وال 
  ها شأ جمعية وتوجيھ األسئلة  سابات اإلدارةأعضاء مجلس  إحق مناقشة الموضوعات المدرجة  جدول أعمال ا  .ومراقب ا

 
ع األرباح يالثا   :عشر: سياسة توز

ة سبة من األرباح السنو صول ع  ن  ا م ة بخصوص حقوق المسا ها نظام حوكمة  قام مجلس اإلدارة بوضع سياسة وا نص عل
ل تو  ةلشركاألساس ل نظاملل طبقاً  الشركة الداخ ها المالية وتمو اما ر ع قدرة الشركة  اإليفاء بال ها المستقبلية.وذلك دون التأث  سع

اليف األخرى وتكون وقد نص نظام الشركة ع أن  عد خصم جميع المصروفات العمومية والت ة الصافية  توزع أرباح الشركة السنو
ها ع ا االحتياطيات امات الطارئة ال يرى مجلس اإلدارة ضرور ثمارات واالل ها وخسائر االس لوجھ الالزمة لمواجهة الديون المشكوك ف

:   التا
ن الصافية األرباح من) %١٠( يجنب .١ جوز  نظامي، احتياطي لتكو جمعية و ب ذا وقف العادية العامة ل  االحتياطي بلغ م التجن

 .المال رأس نصف المذكور 
جمعية .٢ راح ع بناء العادية العامة ل ة األرباح من) %٢( سبة تجنب أن اإلدارة مجلس اق ن الصافية السنو  اتفا احتياطي لتكو

ا معينھ أغراض أو لغرض وتخصيصھ جمعية تقرر  .العامة ا
ن أو دفعة ذلك عد البا من يوزع .٣ م  .المدفوع المال رأس من) %٥( عن تقل ال للمسا
افآت البا من تقدم ما عد يخصص .٤ وزع اإلدارة مجلس أعضاء لم ن ع ذلك عد البا و م  إ يحول  أو األرباح  كحصة المسا

 .هالمبقا األرباح حساب
ا وزارة الت ا مجلس اإلدارة، وفقًا للتعليمات ال تصدر ان والمواعيد ال يحدد ن  الم م عها ع المسا جارة تدفع األرباح المقرر توز

يئة  ع األر يةسوق المالالوالصناعة و ر بأي قرارات لتوز يئة السوق المالية دون تأخ   باح أو التوصية بذلك.، وُتبلغ الشركة 
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  عشر: مجلس اإلدارة ثالثال
  

جمعية العامة عن طرق التصوت سعةيتو إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من  هم ا عي  طبقًا للنظام األساس للشركة راكال أعضاء 
جمعية العامة، يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلطات  إدارة مع مراعاة االختصاصات المقررة ميالدية،  لمدة ال تزد ع ثالث سنوات ل

ا الشركة، ثقة عنھ ومن ابرز أعمال املجلس  وتصرف أمور جان المن عاونھ  ذلك ال راتيجيةوضع و الشاملة للشركة وخطط العمل  االس
هها ها وتوج اطر ومراجع سة وسياسة إدارة امل ل الرأسما األمثل الرئ انيات  تحديد الهي دافها المالية وإقرار الم ها وأ راتيجيا للشركة واس

ة و  هالسنو سة للشركة ، وتملك األصول والتصرف ف داف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء ا و اإلشراف ع النفقات الرأسمالية الرئ وضع أ
ة للهياكل التنظيمية والوظيفية  الشرك و  الشامل  الشركة االمراجعة الدور عارض المصا ، ة واعتماد وضع سياسة مكتوبة تنظم 

ن م تملة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمسا جة حاالت التعارض امل ية، بما  و  ومعا اس التأكد من سالمة األنظمة المالية وامل
ة لفاعلية و  ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارر المالية اطر وسياسة إدارة  إجراءات الرقابة الداخلية  الشركة.المراجعة السنو امل

. وتحديث ذا باإلضافة إ المهام األخرى والمذكورة  نظام حوكمة الشركة الداخ ها  ر الئحة حوكمة الشركة والتأكد من تطبق تكون  وتطو و
هم:مجلس اإلدارة من األعضاء التالية    أسما

  

يفال المنصب  اسم العضو تص

س مجلس اإلدارة ر تنفيذي رئ رف   غ يم ا  محمد بن عبد اللھ بن إبرا
س  جربوع  مستقل  دارةاإل مجلس نائب رئ  الدكتور عبد العزز بن صا بن منصور ا

 موس بن عبد الكرم بن موس الربيعان  مستقل  عضو مجلس إدارة
 يلعزام بن عبد اللھ بن منصور أبا ا  مستقل  عضو مجلس إدارة
 الرحمن بن صا آل عبيد عبدالدكتور   مستقل  عضو مجلس إدارة
 السرحان عبدالعزز بن محمد بن وائل  مستقل عضو مجلس إدارة
ر تنفيذي  (مستقيل) عضو مجلس إدارة لم أديب بن عبد الرحمن بن مساعد     غ  السو
ر تنفيذي  (مستقيل) عضو مجلس إدارة س    غ   الدكتور جيمس ديفيد في
  سفره عثمان بن جميل بن جميل   مستقل  (مستقيل) عضو مجلس إدارة
ر تنفيذي  عضو مجلس إدارة  بدر بن سليمان بن حمد الصليع   غ
 فهد بن سعد بن محمد عبدالعزز الشعي  مستقل  عضو مجلس إدارة
سن بن ع آل موس  مستقل  عضو مجلس إدارة  موس بن عبدامل
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عال   عشر: اجتماعات مجلس اإلدارة را

ا ٦٢٠١اجتماعات ملجلس اإلدارة خالل عام  أربعةعقدت الشركة  جدول التا مواعيد ن ا ضور م يب   :وعدد ا

  االسم
  االجتماع األول 

٢٢/٠٢/٢٠١٦  
ي   االجتماع الثا

١٧/٠٤/٢٠١٦  
  االجتماع الثالث

١٩/١٠/٢٠١٦  
ع   االجتماع الرا

٢١/١٢/٢٠١٦  
  اإلجما

رفمحمد بن  يم ا   ٤/٤  حضر  حضر  حضر  حضر عبد اللھ بن إبرا

جربوع   ٤/٤  حضر  حضر  حضر  حضر  الدكتور عبد العزز بن صا بن منصور ا

  ٣/٤  حضر  حضر  حضر  لم يحضر  موس بن عبد الكرم بن موس الربيعان

يل   ٤/٤  حضر  حضر  حضر  حضر عزام بن عبد اللھ بن منصور أبا ا

  ٤/٤  حضر  حضر  حضر  حضر  صا آل عبيدالرحمن بن  عبدالدكتور 

  ٣/٤  لم يحضر  حضر  حضر  حضر السرحان عبدالعزز بن محمد بن وائل

لم   ٢/٢      حضر  حضر ١ أديب بن عبد الرحمن بن مساعد السو

س    ٢/٢      حضر  حضر ٢الدكتور جيمس ديفيد في

  ٢/٢      حضر  حضر ٣سفره  عثمان بن جميل بن جميل

  ٢/٢  حضر  حضر     الصليع *بدر بن سليمان بن حمد 

  ٢/٢  حضر  حضر     فهد بن سعد بن محمد عبدالعزز الشعي *

سن بن ع آل موس *   ٢/٢  حضر  حضر     موس بن عبدامل
 م١٥/٠٦/٢٠١٦استقال من املجلس بتارخ  - ٣    م٠٦/٠٦/٢٠١٦استقال من املجلس بتارخ  -٢    م١٠/٠٥/٢٠١٦استقال من املجلس بتارخ  -١

عد موافقة مجلس اإلدارة بتارخ * تم  ة مجلس اإلدارة حديثًا  جمعية العامة العادية إلقراره.١٧/٠٦/٢٠١٦االنضمام لعضو ن وسيعرض ع ا   م الستكمال دورة األعضاء المستقيل

 
افآت مجلس اإلدارة امسا ن (عام  عشر: م   م)٦٢٠١وكبار التنفيذي
  

  البيان
أعضاء 
املجلس 
ن  التنفيذي

املجلس أعضاء 
ن /  ر التنفيذي غ

ن   المستقل

ن ممن تلقوا  خمسة من كبار التنفيذي
افآت والتعوضات يضاف  اع الم

س التنفيذي والمدير الما هم الرئ  إل
هم   إن لم يكونا من ضم

ضاتالرواتب   ٦٬٢٩٦٬٧٦٠  ٠  ٠  والتعو
 ٢٬٣٠٠٫٠٣٧  ٠  ٠  البدالت

ة  افآت الدور ةالم   ٠  ٠  ٠  والسنو
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طط  يةا   ٠  ٠  ٠  التحف
عوضات أو مزاي ل شهري أو سنوي  اأي  ش ية آخري تدفع   ٠  ٠  ٠  عي

  

 

مة األخرى  سادسال ة أعضاء مجلس اإلدارة  الشركات المسا   عشر: عضو

ر مدرجة  الشركات المدرجة  االســـــم   الشركات الغ
جربوع   ٢٠١٦ح أكتوبر  بنك الراض -  الدكتور عبد العزز بن صا ا

ت العربية السعودية -   شركة أميانت
ات والزوت الصناعية - ليج للكيماو   شركة ا
جة  - يم المعا شركة يونيلوب لزوت ال

  المتحدة
رال السعودية  سامبا المالية مجموعة   موس عبد الكرم الربيعان يھ ج   سوسي

ارموعة السعودية املج -  -  الرحمن بن صا آل عبيد عبدالدكتور  ر واإلبت   للتطو
  صادق للصناعات -

رف يم ا رف -  -  محمد بن عبد اللھ بن إبرا   شركة مجموعة ا
رف - يم ا   شركة أبناء عبداللھ إبرا

سن بن موس ب الصلب -  موس آل ع بن عبدامل   الشركة السعودية ألناب
  للتنمية االحساء شركة -

  القابضة بالطيور  مجموعة

ر شركة -    محمد عبدالعزز الشعيفهد بن سعد بن    القابضة التعليم تطو
ر شركة -   التعلي النقل دمات تطو

  
ن: عالسا    عشر: ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي
عود ألعضا - ة  م القصر  أسهم وأدوات دين الشركة والشركات  ءوصف ألي مص هم وأوالد ن وزوجا مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي

عة لها  م: ٦٢٠١خالل العام  التا

ةم عود لھ المص  اسم من 
هاية العامبداية العام  

رصا التغ  
سبة 

ر % سبة أدوات  عدد األسهمسبة أدواتعدد األسهم التغ

رف١ يم ا ,٢محمد بن عبد اللھ بن إبرا ٠ ٠ - - ٠٠٤٠٠٢٫٤٠٠  

جربوع٢   ٠ ٠ - - ١,٥٠٠٠٠١٫٥٠٠الدكتور عبد العزز بن صا بن منصور ا

  ٠ ٠ - - ١,٢٠٠٠٠١٫٢٠٠موس بن عبد الكرم بن موس الربيعان٣

يل٤ ,١عزام بن عبد اللھ بن منصور أبا ا ٠ ٠ - - ٠٥٠٠٠١٫٥٠٠  

,٢الدكتور عبدالرحمن بن صا بن آل عبيد٥ ٠ ٠ - - ٠٠٤٠٠٢٫٤٠٠  

  ٠ ٠ - - ١٫٠٠٠٠٠١٬٠٠٠السرحان عبدالعزز بنمحمدبنوائل٦

س٧ ,١الدكتور جيمس ديفيد في   استقال من املجلس٠٥٠٠٠

لم٨ ,١أديب بن عبد الرحمن بن مساعد السو   استقال من املجلس٠٥٠٠٠

  استقال من املجلس١٫٠٠٠٠٠ سفره عثمان بنجميلبنجميل٩

  ٠ ٠ - - ١٫٠٠٠ عضو مجلس إدارة جديد بدر بن سليمان بن حمد الصليع ١٠

  ٠ ٠ - - ١٫٠٠٠ عضو مجلس إدارة جديدسعد بن محمد عبدالعزز الشعيفهد بن١١
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سن بن ع آل موسمو ١٢   ٠ ٠ - - ١٫٠٠٠ عضو مجلس إدارة جديدس بن عبدامل

م القصر١٣ هم وأوالد ن وزوجا  - - - - ----كبار التنفيذي

  

 

  :عشر: إقرارات أعضاء مجلس اإلدارةثامن ال
  

:   يقر مجلس اإلدارة بما ي
جالت أ -١ عُدتسابات ان 

ُ
ل الب أ اسبة الصادرة من الهيئة السعودية و و ، يحالش ر امل ن كما إن فقا لمعاي ن القانوني للمحاسب

يحة وتتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساس للشركات فيما يتعلق بإعداد وعرض  ية  جالت محاس الشركة تحتفظ 
 القوائم المالية للشركة السعودية لصناعة الورق.

٢-  
ُ
 .وُنّفذ بفاعليةع أسس سليمة  عًد إن نظام الرقابة الداخلية أ

شاطھع  المّصدر قدرة  أي شك يذكر  دأنھ ال يوج - ٣  .مواصلة 
ن أو المدير الما -٤ رة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذي ة جو ها تتضمن مص  ال توجد عقود تكون الشركة طرفا ف

هم. التنفيذي ص ذو عالقة بأي م  أو ألي 
يئة السوق المالية بتارخ  عقوبة توجد -٥ ا مالية غرامة بفرض القا الهيئة مجلس م بقرار٢٤/٠٢/٢٠١٦ع الشركة من   مقدار

ال، آالف عشرة) ١٠٬٠٠٠( ها الشركة ع ر الف ن المادة من) أ( الفقرة مل جيل قواعد من األربع  من) ٩( والفقرة واإلدراج، ال
اصة التعليمات ه  الشركة ذكر لعدم المالية، نتائجها الشركات بإعالنات ا شور  اإعال  السعودية المالية السوق  شركة موقع  الم

باه لفت فقرة م٢١/٠٤/٢٠١٥ بتارخ) تداول ( ار المراجع تقرر  المذكورة االن  المالية نتائجها  الواردة الشركة سابات ا
رة األولية هية للف و م،٣١/٠٣/٢٠١٥  المن ها  بذكره الشركة قامت ما و ا إعال  .م٢٦/٠٤/٢٠١٥ بتارخ اإل

يئة السوق المالية بتارخ  عقوبة توجد -٦ ا مالية غرامة بفرض القا الهيئة م بقرار  مجلس٢٤/٠٢/٢٠١٦ع الشركة من   مقدار
ال، ألف ستون ) ٦٠٠٠٠( ها الشركة ع ر الف ن السادسة المادة من) أ( الفقرة مل  من) أ( والفقرة المالية السوق  نظام من واألربع

ادية المادة ن ا ادية المادة من) ب( الفقرة من) ٥( الفرعية والفقرة واألربع ن ا جيل قواعد من واألربع  إبالغ لعدم واإلدراج، ال
جمهور  الهيئة الشركة دد النظامي الوقت  وا ها مجلس موافقة عن امل  مجلس عضو استقالة ع م١٦/٠٦/٢٠١٦ بتارخ إدار
ها، ها مجلس موافقة وعن إدار ن ع م١٧/٠٦/٢٠١٦ بتارخ بالتمرر إدار  عن الشركة علن لم إذ اإلدارة، مجلس  جدد أعضاء عي

ن كال دث  . السوق  إقفال عد م١٩/٠٦/٢٠١٦ بتارخ إال ا
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ر التحول  تطبيق ومراحل خطة اسبة لمعاي   الدولية امل
 

ن السعودية الهيئة متطلبات مع تماشيا ن للمحاسب ر لتطبيق الشركة خطة وضعت (IFRS) القانوني اسبة معاي  يئة الدولية ومتطلبات امل
ت .المال سوق  طة وبن ر وفق المالية قوائمها الشركة تصدر أن هدف ا اسبة معاي ر  ٢٠١٧للربع األول من عام   الدولية امل وقد تم التحض

  -:المراحل التاليةلهذا التحول من خالل 
 

 ا الوضع تقييم لول  إيجادو  ا  -:ا
م  قامت الشركة بالتعاون مع احد شارايةا , الشركات االس  بما ي

م  -١ ية واالنظمة السياسات  الفروقاتتحديد ا اس ر وفق حاليا المتبعة امل ية المعاي اس الية امل اسبة ا رامل  الدولية. ومعاي
ر تطبيق أثر دراسة -٢ اسبة معاي  واإلجراءات. التكنولوجية األنظمة ع الدولية امل
ر ع المركز الما للشركة و  راجعةم - ٣ اسبة الدولية ال يتوقع ان يكون لها اثر كب ر امل م االختالفات  متطلبات المعاي و تحديد ا

 نتائج اعمالها.
   

 التطبيق: - 
اسبة الدولية -١ ر امل ية للشركة وفق معاي اس  تم اعتماد السياسات امل
عديل  -٢ ل تم  سابات ي ناسب مع  ا رلي  .(GLOBAL CHART OF ACCOUNT) الدولية  المعاي
ية األنظمة جميع ع الفع التطبيقجاري  - ٣ اس ر الدولية   امل ناسب مع متطلبات المعاي  لت
سابات ع الفروقات اثر تحديديجري العمل ع  -٤ هاء  تلفةامل ا ها فور ان هائيوحيث سيجري االعالن ع  . الشركة من تحديد االثر ال
ر حسب مالية قوائم مسودة اعداديجري العمل ع  -٥ اسبة معاي  . الدولية امل

  
هاء من ك توقع اإلن ا ٢٠١٧المراحل أعاله واإلعالن عن نتائج الربع األول  افةو اسبھ الدوليھ  موعد ر امل ر أو معوقات  طبق معاي دون أي تأخ

سيھ.   رئ
  
 
ع أرباح الشركة عشر:تاسع ال راح توز  اق
  

هية   ٦٧ صافية بلغت خسائر الشركة  حققت تامية الموحدة للسنة المن ال، كما تو القوائم المالية ا م وتقرر ٣١/١٢/٢٠١٦مليون ر
سابات  ع األرباح خالل العام. المرفق، ولممراج ا   يو مجلس إدارة الشركة بتوز

  

 م٦٢٠١خالل العشرون: توصيات مجلس اإلدارة 
تصةإعداد سوف يتم  جهات امل عد موافقة ا شمل بنود جدول األعمال واإلعالن عن ذلك  جمعية العامة ال    .أجندة اجتماع ا
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ادي والعشرون جان مجلس اإلدارةا  ::  
  

جنة -١  :التنفيذية ال
  

جنةقد واصلت  ها ةالتنفيذي ال جنة التنفيذية وقد تم تاجتماعا سبعةحيث عقدت  م٢٠١٦خالل العام  اجتماعا ر القدرة ع  شكيل ال لتوف
االت الطارئة، باإلضافة إ القيام بمساعدة املجلس  أداء مهامھ  بكفاءة وفعالية، وخاصة فيما يتعلق  يةاإلشرافاالستجابة السرعة  ا

داف  راتيجيةبتحديد األ عات األرباح، باإلضافة إ  االس سياسة توز اصة  شغيلية لها، ووضع التوصيات ا ات المالية وال للشركة واألولو
لة األجل لعمليات الشركة  شغيلية. وتتوقيامها بتقييم اإلنتاجية طو داف  ال جنة مسؤولية مراجعة السياسات واأل راتيجيةال للشركة  االس

ا كما ت ة باإلضافة إ رفع التوصيات إ مجلس واإلشراف ع تنفيذ انيات وخطة العمل السنو تو مراجعة أداء الشركة الما ووضع الم
طة  اإلدارة بخصوص المهام الموكلة إليھ. جنة ملجلس اإلدارة بالموافقة ع ا راتيجيةوقد أوصت ال جنة مسة سنوات و  االس تتألف ال

:التنفيذية من ثالثة أعضاء حسب ا  جدول التا
  المنصـــب  االســــم

رّف يم ا س(  محمد بن عبداللھ بن ابرا ر تنفيذيرئ س مجلس إدارة غ جنة) رئ   ال
جنة) عضو مجلس إدارة مستقلالدكتور عبدالرحمن بن صا بن آل عبيد   (عضو ال

جنة) عضو مجلس إدارة مستقل فهد بن سعد بن محمد عبدالعزز الشعي    (عضو ال
جنة) عضو مجلس إدارة مستقل (مستقيل)سفره عثمان بن جميل بن جميل   (عضو ال

  
  

اطر -٢   جنة المراجعة وإدارة امل
اطر  مساعدة مجلس اإلدارة للقيام بمهامھ اإلشرافية بكفاءة وفعالية جنة المراجعة وإدارة امل ر  الوظيفة األساسية ل عت ، وبصفة خاصة 

جنة مسؤولة عن التأكد من يح والفعال، وقد قامت  سالمة القوائم المالية ال ل ال ، وسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية وتطبيقها بالش
جنة خالل العام  هدف التحقق من مدي فاعلية وكفاءة ٢٠١٦ال ارجية للشركة  سيق ع عمليات المراجعة الداخلية وا م باإلشراف والت

عديلها كلما أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية ، و  عة لها وأوصت بضرورة  جنة خطة المراجعة الداخلية للشركة والشركات التا اعتمدت ال
ص عن نتائج أعمال المراجعة الداخلية وقدمت التوصيات الالزمة حول كفاءة   اقتضت الضرورة ، د مجلس اإلدارة بم و جنة ب و قامت ال

جنة بدراسة  عباالطال وفاعلية الرقابة الداخلية وقام املجلس  ها وكذلك قامت ال اصة  جهود المبذولة لتنفيذ التوصيات ا ذه النتائج وا ع 
ها قبل عرضها ع مجلس  شأ ا وإبداء الرأي والتوصية  ية المتبعة  إعداد اس ة ودراسة السياسة امل اإلدارة. القوائم المالية األولية والسنو

عة التوصيات ال توصل إلكذلك  يحية ال قامت متا ي ودرجة استجابة اإلدارة لها، وأيضا اإلجراءات الت اسب القانو بناء  اإلدارة هاها امل
 التوصيات.ع تلك 

اطر من و  جنة المراجعة وإدارة امل ية و  أربعةتتألف  اس هم مختصون  الشؤون المالية وامل اطر:إدارة أعضاء من بي   امل
 المنصـــب  االســــــم

سن بن ع آل موس مو  جنة) عضو مجلس إدارة مستقل  س بن عبدامل س ال   (رئ
يل جنة)   عزام بن عبد اللھ بن منصور أبا ا   مستقل عضو مجلس إدارة(عضو ال

جنة)  السرحان عبدالعزز بن محمد بن وائل   مستقل  عضو مجلس إدارة(عضو ال
جنة)   بدر بن سليمان بن حمد الصليع  ر تنفيذي مجلس إدارةعضو (عضو ال   غ
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س س(  الدكتور جيمس ديفيد في جنة) رئ ر تنفيذي (مستقيل)عضو مجلس إدارة ال   غ
جنة)   موس بن عبد الكرم بن موس الربيعان جنة) عضو مجلس إدارة(عضو ال   (اعتذر من ال

جنة)   ع بن سليمان العايد ية المالية بالشئون  مختص مستقل(عضو ال اس  وامل

ها خالل العام  جنة اجتماعا ها واإلشراف ع و  تاجتماعا أربعة تعقدحيث م ٢٠١٦واصلت ال اطر وتحدي ر سياسة إدارة امل جنة تطو تتو ال
اصة  راتيجيات ا طط واالس اطرا ام ومستلزمات اإلنتاج  ال بامل عة وإعداد جدول صالحيات شراء المواد ا ها التا تواجھ الشركة وشركا

اطر ال تواجھ أعمال الشركة وكيفية التعامل  ات وتقديم المشورة ملجلس اإلدارة حول امل عة تنفيذه ع كافة المستو  ومثال معها،ومتا
ي: ها فه كاآل اطر وكيفية مواجه  لبعض امل

ثمرت بأنظمة ال )١ ره حيث ان الشركة قد اس عة للورق المعاد تدو شوب حرائق  مستودعات مراكز التجميع التا تقليل من مخاطر 
رائق خالل العام  افحة ا ها م٢٠١٦م شآت ومعدات الشركة مؤمن عل امل وجميع م اطر. بال ذه امل رق لتفادي   ضد أخطار ا

شاء محطة توليد خطر انقطاع التيار الكهربائي عن  )٢ جأت الشركة إل المدينة الصناعية مما يؤدي إ وقف اإلنتاج  المصنع. ولذلك 
اطر. ذه امل  الكهرباء المزدوج للتقليل من 

يع المي انقطاعمخاطر  )٣ ها.يروالت الورق وكيفاه المستخدمة  عمليات تص   ة تفاد
ام المستخ )٤ ر  األسعار العالمية للمواد ا لفة المنتج وقد شرعت الشركة  توسيع مخاطر التغ ادة ت دمة  اإلنتاج مما يؤدي إ ز

لفة اإلنتاج. اطر عن طرق تخفيض ت ذه امل د من  ا ل ع مصادر   شاطها وتنو
جأت الشركة   )٥ ات تصديرة خاصة من دول شرق آسيا. ولذلك  شاط المشابھ وال تتمتع بم مخاطر المنافسة من الشركات ذات ال

ها إ فتح أسواق  اطر.  خارج جديدةتوسعا ذه امل ليج لمواجهة   دول ا
 افآت رشيحات والم   جنة ال

افآت تتكون من  رشيحات والم :  ثالثةجنة ال جدول التا   أعضاء حسب ا
  المنصـــب  االســـم

جربوع س املجلس   عبد العزز بن صا بن منصور ا جنة) نائب رئ س ال    مستقل(رئ
جنة)   الرحمن بن صا آل عبيد الدكتور عبد   عضو مجلس إدارة مستقل(عضو ال

جنة) عضو مجلس إدارة   السرحان عبدالعزز بن محمد بن وائل   مستقل(عضو ال
س ر تنفيذي (مستقيل)  جيمس ديفيد في جنة) عضو مجلس إدارة غ   (عضو ال

  

ها خالل العام  جنة اجتماعا افآتو  تثالثة اجتماعات حيث عقد م٢٠١٦واصلت ال رشيحات والم جنة ال   المهام التالية: تتو 
افآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  - ة لتعوضات وم ل مجلس اإلدارة وترشيح أعضاءه ووضع سياسات وا ي ن مسؤولية مراجعة  التنفيذي

ر تقييم  ع عتمد  األداء.معاي
 .ن  التوصية ملجلس اإلدارة لدراسة نظام التعوضات والوصف الوظيفي للموظف
 اف ن  التوصية ملجلس اإلدارة بدراسة نظام م  الشركة.ئات المدراء التنفيذي
  ة ة لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضو ة مجلس اإلدارة والمراجعة السنو رشيح لعضو التوصية ملجلس اإلدارة بال

. عارض المصا ن وحاالت  ل سنوي من استقاللية األعضاء المستقل ش  املجلس التأكد 
  ة لالحتياجات ة مجلس اإلدارةالمراجعة السنو الت المطلوبة المطلوبة من المهارات المناسبة لعضو  وإعداد وصف للقدرات والمؤ

ة مجلس اإلدارة، بما  ذلك تحديد  الوقت الذي يلزم أن يخصصھ العضو ألعمال املجلس. لعضو
  جدد عن ن ا ر تنفيذي ن والغ عرفية ألعضاء مجلس اإلدارة المستقل هات وبرامج  طبيعة أعمال الشركة ووصف تفصي إعداد توج

هم كأعضاء  مجلس اإلدارة.  عن واجبا
  س التنفيذي  تتعلقإعداد توصيات ملجلس اإلدارة اص لشغل وظيفة العضو المنتدب أو الرئ ر معينة الختيار األ بتحديد معاي

سية بالشركة  .ورؤساء األقسام الرئ
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ر لتح ل سنوي ووضع آلية مناسبة ألعالم اإلدارة،ديد استقاللية عضو مجلس وضع معاي ش ن عن  التأكد من استقاللية العضو  م المسا
رات قد تؤدي إ فقد العضو ة مجلس إدارة  أي متغ شغل عضو عارض مصا إذا كان العضو  الستقالليتھ، والتأكد من عدم وجود أي 

 .أخرى شركة 
  

  :وتقديرشكر 
  

سر مجلس اإلدارة أن  تام  ادم او ا ن وو عهدهيتقدم  ن الشرف يحفظهم اللھ بخالص الشكر والتقدير لما يقدمونھ وو و العهد  رم

ن الرشيدة ع  ن الشرف رم كومة خادم ا ذا الوطن، كما يتقدم املجلس بخالص الشكر والتقدير  ية  من عون ودعم لتحقيق أمن ورفا

اص ها المستمرة للقطاع ا هم  ،دعمها ورعاي ها ع ثق ي منتجا هل جميع عمالء الشركة ومس كما يتقدم املجلس بخالص الشكر والتقدير 

ذه  ن المو عز وجل أن يتوج  هم ودعمهم المستمر داعي ها، وخالص الشكر والتقدير لمسا الشركة الكرام ع ثق شراء منتجا ودعمهم 

ارالثقة بمزد من التطور  داف  ، والشكر موصول واالزد امهم بأ هم المتم وال لصة وأدا م امل جهود سوبي الشركة  لإلدارة التنفيذية وم

ر خالل العام    م بإذن اللھ.٢٠١٧م كما يتطلع املجلس إ المزد من االنجازات خالل العام ٢٠١٦التطو

  
  

جميع، ن المو عز وجل أن يوفق ا   ،،سائل
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