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 م٣١/١٢/٢٠١٣نةإلاملاليةإلاملن��يةإل��إلدارةإلعنإلالسقر ر إلجلس إلا 

 

 املوق رن               جساهميإلالش كةإلالسعوديةإللصناعةإلالورقإلالسادة

 السالمإلعسيكمإلورحمةإلهللاإلو� �اقهإل،،
مإلوالذيإل�عك إل٢٠١٣لسعامإلإلياعإلب�نإلأيديكمإلالتر ر إلالسنويإللش كتكمريس إلوأعاا إلجلس إلادارةإلأنإلإلإل�س إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ويش��إللسورق،إلالتا�عةإل��إلجختسفإلأوجهإلالنشاطإلجنإلصناعةإلوقحورلإلوقدور إلوإلأدا إلش �ا��اإل�شاطإلالش كةإلوالتطورإل��إلأدا��اإل

�يإلوإيلادإلف صإلعوديةإلويساهمإلبااعسيةإل��إلعع ر إلاقتصادإلالوطدورهاإل��إلقطور إلالرطاعإلالصنا��إل��إلاملمسكةإلالع �يةإلالسإلإ��

��إلقوسيعإل�شاطا��اإلالناجحةإلوعع ر إلج�ان��اإلع��إلاملستويإلالصنا��إلإلالد وبملساهم��اإلجنإلخاللإلعمسهاإلعملإلوقحريقإلعوايدإل

إلوسوفإل�ستع ضإل ،
ً
إلوعامليا

ً
إلالتر ر واقتصاديإلجحسيا إلالتطوراتإلإل�� إلواهم إلوقيمها إلالش كة إلحرر��اإلإلوانلازاترؤرة ال�ي

ذاإلالعام.إل��اإلخاللإلهاوكذلكإلخالصةإلعنإلالنتايجإلاملاليةإلوأدا إلالش كةإلوقطاعإلم٣١/١٢/٢٠١٣خاللإلالسنةإلاملاليةإلاملن��يةإل��إل

إلةأنإلي�عيإلهذاإلالتر ر إلجتوافراإلجعإلئيحةإلحوكمةإلالش �اتإلوجتطسااتإلافصاحإلوالشاافيةإلالواردإل�ورح صإلامللس إلدايماإلع�

جيليلإلوددرا إلورحح إلهذاإلالتر ر إلاخحساباتإلاختتاجيةإلاملدقرةإلوايااحاتإلاملصاحاةإللهاإلوقر ر إلامل اجعإل��إلقواعدإلال

املتعسرةإل��ذاإلالتر ر إلخالإللإلاجتماعإلاخلمعيةإلالعاجةإلالعاديةإلالرادجةإلإلمي دإلع��إلاستاساراقكإلأنإلاختار��إلكماإل�س إلامللس 

 كماإلي��:ب�ذنإلهللاإلواليكمإلالتر ر إل

 رؤرةإلوإلقيمإلوجااد إلالش كةإلووالتخطي إلاس��اقي��)جردجةإلعنإل

 رؤرةإلالش كةإلورسال��ا )١

إلإلرؤرجنا إلال رادةأخذ إلوإإلدور إلولهاإلجحسيا إلعالية إلذاتإلجوده إلالورقإلوقوف��إلجنتلاتإلاس��الكية إليتعسقإلبصناعة إلفيما قسيميا

 درإل�شاطإلقلميعإلوف زإلاملخسااتإلالورقية.إلعالجةإلقلاررةإلجم��ةإلوقصّ 

 تا إلونموإلاملايعات.انإلكاا ةاإل.إلزرادةإلالعايدإللسمساهم�نإلجنإلخاللإلزرادةإلرسالتن

 قيمإلالش كة )٢

 :بماإلي��إلفسسا��اإلايمانإلإنإلالش كةإل��إلجميعإلعالق��اإلاختارجيةإلوالداخسية -

 السالجةقطايقإلأر��إلجعاي��إل •

 رضاإلالعمال إلعنإلجنتلاقناإلوأدا نا •

 قوف��إلجنتلاتإلذاتإلجودهإلعالية •

 التطور إلاملستم إل •

 العملإلاخلما��إل •

 ابت�ارإلواملاادرة •

 ال��امإلبالوقتإل)إل-اح��امإلاملتاادلإلإل-إلواملع فةاملهاراتإلإل-املحاساةإلإل-لياتإلو املسؤ إل–اح��افيةإلوإلال��اب إلوالت�اجلإل •

 .)صديرةإللساسئةوإلقوف��إلجخ جاتإلإل ئةإلواستخدامإلجدخالتسالصداقةإلجعإلالا •
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 أخالقياتإلالش كةو جااد إل )٣

إل - إللسقوف��إلبسئةإلالعملإلاملناساةإلاملساهم�ن،إلحمايةإلوزرادةإلحروقإلإنإلاملعاي��إلدخالقيةإللسش كةإلق ك إلع�� خدجةإلموظا�ن،

 إلاخحكوجةإلوامللتمعإلبصاةإلعاجة.والعملإلجعإلأ�حابإلاملصاخح،إلج اعاةإلاهتماجاتإلالعمال ،إل

 :التا��إلقرومإلع��لسش كةإلملعاي��إلدخالقيةإلاإنإلو  -

 والروان�نإلوالجش يعات.اح��امإلالسوايحإل •

 .وظا�ناح��امإلحروقإلامل •

 .أخالقياإلوجهنياإلالغ��إلجراولةإلمارساتواملإلعنإلال شوةإلوالاسادبتعادإلا والش كةإلب�جانةإلوعدالةإلإدارةإل •

 .إلتاادلةإل��إلجميعإلعالقاتإلالش كةاملإلج اعاةإلوخدجةإلاملصاخح •

 خ ى.جنإلجهةإلأإلوامللتمعجنإلجهةإلواملساهم�نإلوالعمال إلواملوظا�نإلواخحكوجةإلإ�شا إلوقدعيمإلالثرةإلب�نإلالش كةإل •

 اح��امإلالاسئةإلال�يإلععملإل��اإلالش كة. •

Uالتخطي إلاس��اقي��:إل-٤ 

وحيثإلرك تإلاختطةإلس��اقيليةإلل�تم إلأعوامإلالرادجة.إلبوضعإلخط��اإلا إل٢٠١٣خ��إلجنإلالعامإلقاجتإلالش كةإلخاللإلال ععإلد 

 قية:ع��إلاخلوان إلا

إلدازر )١و إلانتاجية إلالطاقة إلش �اتإلخة إل�� إلروئتإلالورقإلو تطوطإلانتا  إلقصنيع إل��إلالورقإلقحورل إلاملستم ة إلال رادة ملرابسة

 الطس إلع��إلجنتلاتإلالش كة

 .جلالإلقحورلإلالورقسجادالإلامل�اينإلاليدورهإلبم�اينإلاوقماقيكيةإل��إلقطور إلأوإلإ )٢و

 وف زإلاملخسااتإلاملعدنيةإلوالاالسجيكية.إلجلائتإلإعادةإلقدور إلاملخسااتإلوإضافةإلخطوطإلجديدهإللتلميعقوسعةإل )٣و

 قطور إلوقطايقإلخطهإلإس��اقيليةإللسجسورقإلوالجسع��إلوقرورةإلالعالجةإلالتلاررة. )٤و

 املااش ةإلوغ��إلاملااش ة.�اليفإللستقخايضإلزرادةإلكاا ةإلالجشغيلإلوجاإلي��ق إلعنإلذلكإلجنإل )٥و

 جخاط هاإل�ش�لإلفعال.وإدارةإلإلالديونإل��دفإلقحس�نإلالسيولةرأسإلاملالإلو هي�سةإلإعادةإلالعملإلع��إل )٦و

 إستغاللإلرأسإلاملالإلالعاجلإلبالش�لإلدجثل. )٧و

 .إلالرايم�نإلع��إلرأسإلالعملةإلوالعملإلع��إلقدرر إلوقطور إلصختصتإسترطابإلذويإلالكااياتإلواخت��اتإلامل )٨و

 .الا وررةإللتحريقإلهذهإلاختطهسجثماراتإلال أسماليةإلا وقمورلإلإلقوف�� )٩و
 

إلجستم إل� إلقحسن إللسش كة إلاس��اقيلية إلد وقهه إلاختطة إلصا�� إل�� إلونموإلجط د إلاملايعات إلاختم إلسنواتإلر � إلجدى إلع�� �اح

 .الرادجة

 

:إل�شاطإلوإلنتايجإلالش كة
ً
 أوئ

ععدإلالش كةإلالسعوديةإللصناعةإلالورقإلجنإلالش �اتإلال ايدةإل��إلصناعةإلالورقإلالص��إل��إلالوطنإلالع عيإلوإليتمثلإل�شاطهاإل��إل

إل�عودإل كما دسواقإلاملحسيةإلواختارجية.إلاحتياجاتنتا إلجنتلاتإلجنإلالورقإلالص��إلذاتإلجودةإلعاليةإللتسايةإلإ وانإل�شاطها

��إلنا إلالايئيةإلوإلاملشا�لالعديدإلجنإلجعاخلةإلإعادةإلقدور إلالورقإل��إلسهمإلعمسياتإلحيثإلعإلباايدةإلكا��ةإلع��إلالاسئةإلوامللتمع

 م.٢٠١٣فيماإلي��إلع ضإلجختص إللنتايجإلالعامإلجلدية.إلو إلقتصاديةالوقتإلقوف إلف صإلإ
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نجيلةإلمإل٢٠١٢جسيونإلررالإللسعامإلإل٧٩٤مإلجرابلإلإل٢٠١٣جسيونإلررالإللعامإلإل٨٢٠ا��إلإلاملايعاتإلالسنورةإجما��إلزادتإل -

 إل.إلال��ك��إلع��إلدصنافإلالعاليةإلاخلودةروئتإلالورقإلحيثإلقمإلجايعاتإلكمياتإلوأسعارإلونوعيةإلإلزرادةإل

�عودإلإلررالإللسعامإلاملا��يسيونإلجإل١٠٢جسيونإلررالإلجرابلإلإل٣٢ا��إلإلمإل٢٠١٣عامإلالش كةإلخاللإلحهاإلاصا��إلأر�إلإنخاات -

بط ررهإلادتإلا��إلانخااضإلانتاجيةإلإلانخااضإلا��إلخساي إلعمسياتإلقدور إلالوررقإلنجيلةإلعغ��إلأسعارإلالايعإلوالش ا 

إلاملخ ون إل�ساة إلوإرقااع إلواملايعات إلالعامإل. إلجن إلاملماثسة إلالا��ة إلخالل إلأرا��ي إلبيع إلجن إلأر�اح إلقحريق إلنجيلة كذلك

 السابق.

كذلكإلعمستإلالش كةإلخاللإلالعامإلع��إلخسقإلاس��اقيليةإللسجسورقإلواملايعات،إلق ق إلعس��اإلععديلإل��إلعايسةإلجنتلاتإل -

بال��اجنإلجعإلقحس�نإلجودةإلاملنتلاتإلال يسسيةإل��دفإلعع ر إلالعالجةإلوذلكإلقحورلإلالورقإلوإنخااضإلجؤقتإل��إلانتا إل

 إلالتلاررةإللسش كة.

بنلاحإلنتجإلعنإلذلكإلإل١قمإلخاللإلالعامإلالسابقإلان��ا إلجنإلامل حسةإلدو��إلجنإلقطور إلخ إلإنتا إلروئتإلالورقإلرقمإل -

وال�يإلإل٤افإلطنإلسنورا.إلكماإلقمإلان��ا إلجنإلععديالتإلخ إلإنتا إلالورقإلرقمإلإل٣زرادةإل��إلالطاقةإلانتاجيةإلجردارهاإل

 طنإلسنورا.إلإلافإل١٠نتجإلع��اإلزرادةإل��إلالطاقةإلانتاجيةإلجردارهاإل

 دجنإلوالسالجةإلواخلودةإلجلالإلإنلازاتإلالش كةإل��إل

 السالجة:إلدجنإلوإل-١

إلإلقح ص إلالش كة إلوقكثيفإلالدوراتإل قحديثإلأنهمةباستم ارإلع�� إللها إلوالش �اتإلالتا�عة إلاخح رقإلبالش كة وشا�اتإلج�افحة

إلملن إلاسجالتدرربية إلجلالإلالوقاية إل�� إلباألجنإلجنإلاصاباتإلإل��ا إلالعديدإلجنإلاملؤقم اتإلاملهتمة إل�� إلاخح ايقإلواملشاركة وج�افحة

إلخلميعإل والسالجة إلآجنة إلعمل إلبسئة إلوضمان إلالايئية إلوالححة إلالسالجة إلجستوي إلع�� إلددا  إلجستورات إلأع�� إلقحريق ��دف

 العاجس�ن.

 اخلودة:إل-٢

دةإلخلميعإلجوظا��اإل��إلجختسفإلامللائتإلختسقإلبسئةإلعملإلجيقح صإلالش كةإلدايماإلع��إلقطايقإلجعاي��إلاخلودةإلالشاجسةإلوذلكإلإل

إلجتم��إل إلأدا  إلالش كةق��دفإلقحريقإلجودة إلقطسعاتإلعمال  إلإإل،س�ي إل الش كةإلإلحصستطارإلذلكإلو�� ع��إلوالش �اتإلالتا�عةإللها

وع��إلشهادةإلاخلودةإل��إلجلالإلإعادةإلقدور إلالورقإلجنإلجلس إلحمايةإلالغاباتإلإل٩٠٠١ي وإلآالعامليةإلإلقوكيدإلاخلودةإلإلشهادةإل

 . وFSC)والاسئة

 

 إل
ً
 ونطاقات)إل:إلب ناججإلالسعودةإلوقطور إلالكاا اتثالثا

إللستعسيماتإلاخحكوجيةإلبخصوصإلب ناججإلنطاقاتإلعس��إلالش كةإلدايماإلإلع��إلاملحافهةإلع��إلالنطا
ً
قإلدخا إلإلواخحصولإلاقااعا

قطاعا��اإلوذلكإلجنإلإلقواصلإلالش كةإلق ك��إلطاق��اإلوجواردهاإللدعمإلب اججإلالتدرر إلوالسعودةإل��إل�افةع��إلالنطاقاتإلدع��إلوإل

إلالبش رة إلاملوارد إلقنمية إلصندوق إلجع إلالعالقة إلقوطيد إلإلخالل إلالتدرر  إلالكوادرإلوخ��ا  إلاسترطاب إلإ�� إلالش كة إلعس�� حيث

إلاملناساة إلالا صإلالوظياية إلوقرديم إلإلالسعودية
ً
إلوذلكإلاستعدادا إلواداررة إلاملهاراتإلالجشغيسية إلب�يديإلجدر��نإلع�� وقدرر��م

إل إلجن إلاحتياجاتإلالش كة إلقوسعاتإلملواكاة إل�� إلجنتهمةإلاالكوادرإلاملؤهسة إلدوراتإلقدرربية إلبجنهيم إلالش كة إلقروم إلكما لش كة

 واستعانةإل��إلذلكإلباملهاراتإلاملحسيةإلوالعاملية.ع��إل�افةإلاملستوراتإلاداررةإلوالانيةإلسا��اإلجملن
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U 
ً
 م2013لعامإلا��إلإلهمإلاملتغ��اتعنإلأإلاعالنإل:را�عا

 ل:و افصاحإلوالشاافيةإلح صتإلالش كةإلع��إل�ش إلاعالناتإلالتاليةإلع��إلجوقعإلقداإلااد ح صاإلجنإلالش كةإلع��إلقطايقإلج

إلإلتعسنأ -١ إلبتاررخ إلعردت إلال�ي إلالش كة إلملساهمي إلالعادية إلالعاجة إلل�لمعية إلساق إلوحيث إلانه  ه١٤/٠٥/١٤٣٤الش كة

مإلع��إلقوزيعإلأر�احإلنرديةإلع��إلاملساهم�نإلامليلس�نإل��إل�لالتإلالش كةإلب��ايةإلقداولإليومإلا�عرادإل٢٦/٠٣/٢٠١٣املوافق

.إلععسنإلالش كةإلانهإلقدإلقمإلإيداعإلدر�احإلالنرديةإل��إلحساباتإلاملساهم�نإلبد إلجنإلقاررخإلررالإللسسهمإل١,٥٠اخلمعيةإلبواقعإل

 .م١٣/٠٤/٢٠١٣

إل��إلجلس إلادارةإلإلستكمالإلدورةإلالعاوإلإلوافرتإلاخلمعية -٢
ً
ع��إلععي�نإلالدكتور إلعادال حمنإلبنإلصاخحإلآلإلعايدإلعاوا

 .هـ٣/٤/٢٠١٥املستريلإلالسيد إلجحمدإلبنإلعاداملسكإلآلإلالشيخإلوال�يإلقنت�يإل��إلقاررخإل

إلجنإلقاررخإلقمإلععي�نإلإل -٣
ً
إللسش كةإلاعتاارا

ً
إلقنايذيا

ً
مإلوقدإل٠١/٠٤/٢٠١٣املهندس إلعادهللاإلبنإلعودهإلبنإلسسيمانإلالعن�يإلريسسا

 .وافقإلامللس إلع��إلالر ارإلبالتم ر 

إلقاررخإل -٤ بتاررخإلعنإلقوقيعإلجذك ةإلقااهمإلجعإلش كةإلرر�اردإلايطاليةإلمإلع��إلجوقعإلقداولإل١٥/٠٧/٢٠١٣أعسنتإلالش كةإل��

إل١٥/٠٧/٢٠١٣ إلجم إلس رانإلاملذك ة إلف��ة إلقادأ وملدةإلإل٢٠١٣-٠٧-١٥نإلقاررخإلبخصوصإلقطور إلخطيإلانتا إلدولإلوالثا�ي

ل رادةإلالطاقةإلإل٢٠١٤قدإلقمإلقحديدإلجوعدإلان��ا إلجنإلأعمالإلقطور إلخ إلانتا إلاولإل��إلال ععإلال ا�عإلجنإلعامإلو .إلسنة

إل إلبحوا�� إلإل١٩٠٠٠انتاجيه إلجنإلقطور إلأعمالإلخ إلانتا إلالثا�يإلقالإل��ايةإلعام إلسستمإلان��ا  إلكما إل٢٠١٥طنإلسنورا،

إل إلبحوا�� إلانتاجية إلالطاقة إلوذإل١٢٠٠٠ل رادة إلالسنة. إل�� إلالسعوديةإلطن إلجنتلاتإلالش كة إلالطس إلع�� إلل رادة
ً
لكإلنه ا

إلال راديإل��إلالسوقإلاملحسيةإلواقسيميةإل إلع��إلجوقعها لصناعةإلالورقإلوقسايةإلخحاجاتإلالسوقإلاملح��إلواقسيميإلوحااظا

 ولتاج�نإلاملوادإلاختامإللش �اتإلالتحورلإلالتا�عةإللسش كةإل��إلالكورتإلوق كياإلواملغ ب.

إلأعسنتإل -٥ إلقاررخإلالش كة إلبر ارإلقطور إلخ إلانتا إلدولإلعنإلقوقيعإلعردإلإلم٢٩/١٠/٢٠١٣�� إل إلرر�اردإلايطالية جعإلش كة

إل إلقاررخ إل�� إلادارة إلحيث٢٨/١٠/٢٠١٣جلس  إلإلم. إلإ�شا  إل�� إلالاد  إلقاررخ إلبتاررسيكون إلدول إلانتا  إلخ  خإلقطور 

إلوجنإلخاللإلق و و .إلجسيونإلررالإل٣٠,٠٠٠,٠٠٠ت�ساةإلمإلب٢٩/١٠/٢٠١٣
ً
قتوقعإلو ضإلج ابحة.إلسوفإليتمإلقمورلإلاملش وعإلذاقيا

 وقتوقعإلإل.م٢٠/١٢/٢٠١٤الش كةإلان��ا إلجنإلإ�شا إلقطور إلخ إلانتا إلدولإلبتاررخإل
ً
يؤث إلقطور إلخ إلانتا إلإلأنإلأياا

إل�ش�لإلإيلاعيإلبمردارإل إلنتايجإلالش كة إلجنإلإل١٨,٩٨٠دولإلع�� إلإبتداً 
ً
إلأنإل٠١/٠١/٢٠١٥طنإلسنورا إل��إلمإلع�� إلالاد  يتم

سوفإلو .إلم٠١/٠١/٢٠١٥قتوقعإلالش كةإلأنإليتمإلالاد إل��إلانتا إلالتلاريإلبتاررخإلو إلمإل٢٠/١٢/٢٠١٤إلانتا إلالتل ر�يإلبتاررخ

يتمإلععورضإلانخااضإلانتا إل�س إلقوقفإلخ إلانتا إلاولإلجنإلخاللإلخ إلانتا إلال ا�عإلوالذيإلسوفإليتمإلععديسهإل

 .قوقفإلاخت إلاول إلليعطىإلكمياتإلإضافيةإلإلنتا إلالش كةإلقوازيإلالكمياتإلاملارودةإلخاللإلف��ةإلم٢٠١٣قالإل��ايةإل
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:إلالش �اتإلالتا�عةإلوقطاعاتإلدعمال
ً
 خاجسا

 

 :املر إلو�س إلاملسكيةإلودولةإلالش �اتإلالتا�عة -١
 

 �ساةإلاملسكية وجر العمسياتإلدولةإلالت�سس  النشاط اسمإلالش كة

 %١٠٠ السعودية قحورلإلالورق الش كةإلالسعوديةإللتحورلإلالورق

واقلارإلقلميعإلوف زإلالورقإل الورقالش كةإلالسعوديةإلإلعادةإلإلقدور إل

 
 %١٠٠ السعودية

واقلارإلقلميعإلوف زإلالورقإل ش كةإلاملدارإللتلارةإلالورق

 
 %١٠٠ اجارات

الش كةإلالسعوديةإللالسجثمارإلوالتطور إل

 

الصناعاتإلإللالسجثمارإل��

 
 %١٠٠ السعودية

واقلارإلقلميعإلوف زإلالورقإل ش كةإلاملدارإللتلارةإلالورق

 
 %١٠٠ املغ ب

واقلارإلقلميعإلوف زإلالورقإل ش كةإلاملدارإللتدور إلالورق

 
 %١٠٠ الاح رن

واقلارإلقلميعإلوف زإلالورقإل ش كةإلاملدارإللتلارةإلالورق

 
 %١٠٠ دردن

واقلارإلقلميعإلوف زإلالورقإل ش كةإلاملدارإللسورق

 
 %١٠٠ اخل اي 

 %٨٥ الكورت قحورلإلالورق  عةإلجحارمإلالورقاجصنعإلاخلذورإللصن

 %١٠٠ املغ ب قحورلإلالورق الش كةإلاملغ �يةإللصناعةإلالورق

 %١٠٠ ق كيا قحورلإلالورقإل ش كةإلب ايم��إلإللتحورلإلالورق
 

إلذك إلأعالهإلقمسكإلا ردنيةإلالهاشميةإلوجمهوررةإلجص إلالع �ية.واخلدي إلبالذك إلأنإللش كةإلج اك إلقوزيعإل��إلاملمسكةإلد إضافةإلملا

إلالش �ات إلرولإلجميع تإلالورقإلالص��إلال ععملإلبالت�اجلإلجعإلش ك��مإلدمإلفايإلجلالإلالتحورلإلععتمدإلش �اتإلالتحورلإلع��

املنتجإل��إلجصا�عإلالش كةإلدمإلكماإلقرومإلش �اتإلقلميعإلوف زإلالورقإلوف عهاإلبإجدادإلجصنعإلالورقإلباختاجاتإلالالزجةإللإلنتا إل

إلامل إليحتاجها إلئ إلال�ي إلدنواع إلبا�� إل�� إلقلار��ا إلإ�� إللالسجثمارإلالذراعإلباإلضافة إلالسعودية إلوقمثل إلال �ح إلقحريق إل��دف صنع

إل٢٠٦,٥٠٧,٢٨٨اس��اقي��إلال�يإلعستخدجهإلالش كةإل��إلاسجثماراتإل.وقدإلبسغإلإجما��إلاملايعاتإلب�نإلالش �اتإلالتا�عةإلجاإلقيمتهإل

 م.٢٠١٣ررالإلخاللإلعامإل
 

 قرارر إلقطاعاتإلدعمالإلوق�ث��هاإلع��إلنتايجإلدعمال:إل-٢

قطاعإلالتلارةإلإل–قتكونإلالنشاطاتإلال يسسيةإللسملموعةإلجنإلقطاعاتإلدعمالإلال يسسيةإلالتالية:إلقطاعإلالصناعةإلإل-وأ)إل        

 والنرل.

 مإلولسسنت�نإلاملن��يت�نإل��إلذلكإلالتاررخإل٢٠١٢مإلوإل٢٠١٣د�سم��إلإل٣١قمإلق�تيصإلاملعسوجاتإلاملاليةإلاملوحدةإلاملختارةإلكماإل��إلإل-وب)         

 وق�ث��هاإلع��إلنتايجإلدعمال:قرارر إلقطاعاتإلدعمالإلإل-

قطاعإلالتلارةإلإل–قتكونإلالنشاطاتإلال يسسيةإللسملموعةإلجنإلقطاعاتإلدعمالإلال يسسيةإلالتالية:إلقطاعإلالصناعةإلإل-وأ)إل        

 والنرل.



 

 

)٦( 

  

 مإلولسسنت�نإلاملن��يت�نإل��إلذلكإلالتاررخإل٢٠١٢مإلوإل٢٠١٣د�سم��إلإل٣١قمإلق�تيصإلاملعسوجاتإلاملاليةإلاملوحدةإلاملختارةإلكماإل��إلإل-وب)         

إللرطاعاتإلدعمالإلإلإلإلإلإلإلإل
ً
 -كماإلي��:إلوفرا

 امللموع أرصدةإلوجعاجالتإلب�نإلالرطاعات والنرل التلارة قطاعإلالصناعة الايان

 ودرقامإلباأللفإلررالإلسعودي)  ١٣٢٠

 ٨٤٤,٤٨١ - ٧٢,٥٩٠ ٧٧١,٨٩١ صا��إل–وجعداتإلإلتجمتس�ات,إلآئ 

 ٩٠,٢٤٧ )٤٥٥,٧٥٨و ١٦٠,٥٨٠ ٣٨٥,٤٢٥ جتداولةإلأخ ى جوجوداتإلغ��إل

 ٨١٩,٧٤٤ )٢٠٦,٥٠٧و ١٥٢,٨٦١ ٨٧٣,٣٩٠ صا��إل-إي ادات

 ٣١,٦٧٢ )٢٠٢و )١٩,٦٣٧و ٥١,٥١١ صا��إلال �ح

 ودرقامإلباأللفإلررالإلسعودي)  ١٢٢٠

 ٨٦٩,٧٣٣ - ٦٩,١٥١ ٨٠٠,٥٨٢ صا��إل–وجعداتإلإلتجمتس�ات,إلآئ 

 ١٣٩,١١٤ )٣٢١,٠٣٩و ١٤٩,٢٠٠ ٣١٠,٩٥٣ جوجوداتإلغ��إلجتداولةإلأخ ى 

 ٧٩٣,٨٧٠ )٢٦٧,٩٥٧و ١٨٥,٢٦٤ ٨٧٦,٥٦٣ صا��إل-إي ادات

 ١٠٢,١٠٧ )٦٧٨و )٦,٩٤٥و ١٠٩,٧٣٠ صا��إلال �ح

التعاونإلاختسي��إلوشمالإلأف ررياإلوععضإلاملناطقإلإلقااش إلامللموعةإلأعمالهاإل��إلاملمسكةإلالع �يةإلالسعوديةإلودولإلجلس إل- )

 مإلولسسنت�نإلاملن��يت�نإل��إلذلكإلالتاررخإل٢٠١٢وإل٢٠١٣د�سم��إلإل٣١�عضإلاملعسوجاتإلاملاليةإلكماإل��إلإلاخلغ افيةإلدخ ى.إلقمإلق�تيص
 

إللستوزيعإلاخلغ ا��
ً
   -كماإلي��:إلوفرا

 الايان

 ودرقامإلباأللفإلررالإلسعودي)

املمسكةإلالع �يةإل

 السعودية

دولإلجلس إل

 التعاونإلإلاختسي��

دولإل

 أخ ى 

أرصدةإلوجعاجالتإل

 ب�نإلالرطاعات

 امللموع

 ودرقامإلباأللفإلررالإلسعودي)  ١٣٢٠

 ٨٤٤,٤٨١ - ٤٠,٨٥٨ ٢١,١٨٥ ٧٨٢,٤٣٨ صا��إل–جمتس�ات,إلآئتإلوجعداتإل

 ٩٠,٢٤٧ )٤٥٥,٧٥٨و ٢٤,٧١٢ ٩٤,٥٠٣ ٤٢٦,٧٩٠ جوجوداتإلغ��إلجتداولةإلأخ ى 

 ٨١٩,٧٤٤ )٢٠٦,٥٠٧و ١٧,٤٨٩ ٦١,٩٠٤ ٩٤٦,٨٥٨ صا��إل-إي ادات

 ٣١,٦٧٢ )٢٠٢و )٣,٤٥٣و )٢,٨٢٤و ٣٨,١٥١ صا��إلال �ح

 ودرقامإلباأللفإلررالإلسعودي)  ١٢٢٠

 ٨٦٩,٧٣٣ - ٤٦,١٨١ ٢٢,٦٢٧ ٨٠٠,٩٢٥ صا��إل–جمتس�ات,إلآئتإلوجعداتإل

 ١٣٩,١١٤ )٣٢١,٠٣٩و ٧,٦٧٤ ٦,٠٥٣ ٤٤٦,٤٢٦ جوجوداتإلغ��إلجتداولةإلأخ ى 

 ٧٩٣,٨٧٠ )٢٦٧,٩٥٧و ٢٠,٠١٧ ٧٧,٤٤١ ٩٦٤,٣٦٩ صا��إل-إي ادات

 ١٠٢,١٠٧ )٦٧٨و ٤٨٠ )٨٦٥و ١٠٣,١٧٠ صا��إلال �ح



 

 

)۷( 

  

إل
ً
 :إلج�تصإلالنتايجإلاملاليةإلسادسا

 دصولإلوال��اجاتإلوجسيونإلررال) -١

 
 

 خالصةإلقايمةإلامل ك إلاملا��إلإلوجسيونوإلررال) ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩

 دصول 

 إجما��إلدصولإلاملتداولةإل ٨٣٠ ٨٨٣ ٧١٤ ٦١٤ ٥٤١

 إجما��إلدصولإلغ��إلاملتداولة ٩٣٥ ٩٧٤ ١٠١٧ ٨٩٣ ٨٣٣

 إجما��إلدصول  ١,٧٦٥ ١,٨٥٧ ١,٧٣١ ١,٥٠٧ ١,٣٧٤

 ال��اجاتإلإلإل

 إجما��إلال��اجاتإلاملتداولة  ٨٢٦ ٨٣٦ ٦٩١ ٥٤١ ٤٦٦

 إجما��إلال��اجاتإلغ��إلاملتداولة ٢٥٧ ٣١٥ ٣٨٦ ٣٧١ ٣٩٨

 إجما��إلال��اجات ١,٠٨٣ ١,١٥١ ١,٠٧٦ ٩١٢ ٨٦٤

 حروقإلاملساهم�نإلإلإل

 املالرأسإل  ٣٧٥ ٣٧٥ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠

 احتياطيإلنهاجيإل  ٦٥ ٦٥ ٥٤ ٤٤ ٣١

 أر�احإلجسجاراةإل  ٢٣٧ ٢٦١ ٢٩٧ ٢٥١ ١٧٩

 حروقإلاقسية ٥ ٥ ٤ - -

 إجما��إلحروقإلاملساهم�نإل ٦٨٢ ٧٠٦ ٦٥٥ ٥٩٥ ٥١٠

 إجما��إلال��اجاتإلوحروقإلاملسكية ١,٧٦٥ ١,٨٤٨ ١,٧٣١ ١,٥٠٧ ١,٣٧٤

 



 

 

)۸( 

  

 جؤش اتإلال �حإلوإلجسيونإلررال) -٢

 
 

 جؤش اتإلقايمةإلالدخلإلوجسيونإلررال) ٢٠١٣ ٢١٢٠ ١١٢٠ ١٠٢٠ ٩٢٠٠

 املايعاتصا��إل ٨٢٠ ٧٩٤ ٨٣٥ ٨٠٤ ٥٥٨

 ق�ساةإلاملايعات )٦٣٨و  )٥٨٦و )٦٢٥و و٥٧٢) و٣٧٢)

 ال �حإلاجما�� ١٨٢ ٢٠٧ ٢١٠ ٢٣٢ ١٨٦

)٨٠و )٩٧و   إداررةإلجص وفاتإلبيعإلوعسورق )١١١و )١٠٥و )٩٩و 

 إل 
 صا��إلر�حإلالجشغيلإلإلإل ٧٠ ١٠٢ ١١٢ ١٣٥ ١٠٦

 إي اداتإلأخ ىإلوصا��) ٣ ١٠ ٧ ٣ ٢

إل انخااضإل��إلقيمةإلذجمإلجدينه )١١و )٩٧و - - -

 جصاررفإلجاإلقالإلالجشغيل  )٤.٥و - - - إل

 أر�احإلرأسماليةإل  ١١٥ - - -

 ناراتإلقمورل )٢٧و )٢٠,٥و )١٥و و١٢) و١١)

 جخصصإلال �اةإل )٣و )٣و )٣و و٣) و٣)

 صا��إلال �حإل�عدإلال �اةإل ٣٢ ١٠٢ ١٠٠ ١٢٣ ٩٤
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)۹( 

  

 ررال)إلألف�س إلالتغ��إل��إلقايمةإلالدخلإلوإل-٣

 جؤش اتإلقايمةإلالدخلإل إل٢,٠١٣ إل٢,٠١٢ التغ��اتإل �ساةإلالتغ��اتإل%

 املايعات إل٨١٩,٧٤٤ إل٧٩٣,٨٧٠ إل٢٥,٨٧٤ %٣

 ق�ساةإلاملايعات إل٦٣٨,١٦٧ إل٥٨٦,٤٢١ إل٥١,٧٤٦ %٨

 ال �حإلاجما�� إل١٨١,٥٧٧ إل٢٠٧,٤٤٩ )٢٥,٨٧٢و %١٤-

 جص وفاتإلبيعإلوعسورق )١١١,٢٩٣و )١٠٥,٤٧٦و )٥,٨١٧و %٥

 صا��إلر�حإلالجشغيلإلإلإل إل٧٠,٢٨٤ إل١٠١,٩٧٣ )٣١,٦٨٩و %٤٥-

 جخصصإلال �اة )٢,٩٨٠و )٢,٩٢١و )٥٩و %٢

 صا��إلال �حإل�عدإلال �اة إل٣١,٦٧٢ إل١٠٢,١٠٧ )٧٠,٤٣٥و %٢٢٢-
 

 أساابإلالتغ��:

 نجيلةإلإرقااعإلكمياتإلوجايعاتإلروئتإلالورق.إل-املايعاتإل:إلإرقااع -

إلاملايعات:إلإرقااع - إلقدور إلالورقإلإل-ق�ساة إلجلال إل�� إلريس��ي إلوالش ا �ش�ل إلعغ��إلأسعارإلالايع إلادتإلا��إلإلنجيلة بط رره

إل إلاملخ ون. إل�ساة إلوإرقااع إلواملايعات إلوانتاجية إلال �حية إلانخااض إلجايعاتإلكذلك إل�ساة إل�� إلجؤقت إلإرقااع هناك

إلععديلإل��إلعايسةإلجنتلاتإلقحورلإلالورقإلوإنخااضإلالتحورلإلنجيلةإلقطايقإلخطهإل إلق ق إلعس��ا لسجسورقإلواملايعات،

 جؤقتإل��إلانتا إلوذلكإلبال��اجنإلجعإلقحس�نإلجودةإلاملنتلاتإلال يسسيةإل��دفإلعع ر إلالعالجةإلالتلاررةإللسش كة.إل

 خساي إلعمسياتإلقدور إلالوررق.إلإلةنجيلإل-ال �حإلالجشغي��إل:إلانخااض -

باإلضافةإل،إل��إلالسنةإلاملاضيةإلإلأر�احإلرأسماليةإلقحررتإلجنإلبيعإلأرا��يإلنجيلةإل-: ال �حإلالصا��إل�عدإلال �اةإلإنخااض -

 .امعلهذاإلالإلا��إلانخااضإل��إلال �حإلالجشغي��

 

 التوزيعإلاخلغ ا��إللسمايعاتإلوألفإلررال)إل-٤

 

 الايان ٢٠١٣جايعاتإل ٢٠١٢جايعاتإل

 داخلإلاملمسكة ٥١٩,٠٨٦ ٥٢٢,٣٥٢

 خار إلاملمسكة ٣٠٠,٦٥٨ ٢٧١,٥١٨

 امللموع ٨١٩,٧٤٤ ٧٩٣,٨٧٠

 

 

 

 



 

 

)۱۰( 

  

 الر وضإلوامل ابحاتإلوألفإلررال) -٥

 

ال صيدإل��إل

٣١/١٢/٢٠١٣ 

ال صيدإل��إل

٠١/٠١/٢٠١٣ 
 املصدر

 ق وضإلجتداولةإلوإلقص��ةإلدجلإل)إل ٥٥٠,٥٤٤ ٤٦٣,٥٤٤

 

 ع��إلالنحوإلالتا��:إل��إلالروايمإلاملاليةالر وضإلطورسةإلاجلإلإلقمإلقصنيف

 املصدر ٢٠١٣ ٢٠١٢

 اخل  إلاملتداولإلقحتإلإلبندإلاملطسو�اتإلاملتداولة ٨٤,٢٥٠ ١٠٣,٧٩٣

 اخل  إلغ��إلاملتداولإلقحتإلبندإلاملطسو�اتإلغ��إلاملتداولة ١٦٧,٠٣٥ ١٦٧,٩٧٥

 امللموع ٢٥١,٢٨٥ ٢٧١,٧٦٨

 املدفوعإلجنإلاخل  إلغ��إلاملتداول  )١٢٣,٤٠٦و )١٧٩,٢١٥و

 

 
ً
 املدفوعاتإلالنهاجيةإلاملستحرة:إلسا�عا

إلأساسإل -١ إلع�� إلوإليتمإلعيليلإلال �اة إلالسعودية. إلالع �ية إلاملمسكة إلوالدخلإل�� إلال �اة إلالش كةإلألنهمةإلجص�حة إلقخاع ال �اة:

 دانإلالعاجلإل��ا.سةإللسايقخاعإلالش �اتإلالتا�عةإلوالعاجسةإلخار إلاملمسكةإلالع �يةإلالسعوديةإللألنهمةإلالا رب و  استحراق

إل -٢ إلوفراإلالت�جينات إلاجتماعية إلالت�جينات إلرسوم إلعيليل إلورتم إلاجتماعية إلالت�جينات إللنهام إلالش كة إلقخاع اجتماعية:

إلعلإلأساسإلاملستحقإلعنإلالشه إلالسابق.
ً
 ألساسإلاستحراقإلورتمإلسدادإلالت�جيناتإلاجتماعيةإلشه را

 

 م:إل٢٠١٢العامإلمإلجرارنةإلب٢٠١٣ إل١٢ إل٣١اخلدولإلالتا��إليو�حإلاملاالغإلالنهاجيةإلاملستحرةإلكماإل��إل 

 ررال)إلألفو

 م٢٠١٢عامإل م٢٠١٣عامإل الايانإل

 ٥,٠٨٦ ٢,٩٨٠ جص�حةإلال �اةإل

 ٣,٥٩١ ٣,٠٦٧ جؤسسةإلالت�جيناتإلاجتماعيةإل

 ٣٠٠ ٣٠٠ ش كةإلقداول 

 ٢,٧٥٣ ٤,٩١٠ جوازاتإلورسومإلحكوجيةإلأخ ى إلقصديراتإلو
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ً
 حوكمةإلالش �اتإل-أإل:ثاجنا

إلاملعسوجاتإلبلان إل إلس رة إلع�� إلواملحافهة إلوافصاح إلالشاافية إلعع ر إلعمسية إل�� إلاخحوكمة إلنهام إلألهمية إلالش كة إلجن إدرا�ا

إلالر اراتإل إلسالجة إل��دف إلل�لان إلالصالحيات إلحدود إلبوضع إلوذلك إلعنه إلاملنبثرة إلبال�لان إلامللس  إلعالقة إلوضا  قنهيم

إلأدا إلالش كةإلع��إلاملدىإلالرص��إلوالاإلس��اقيليةا  إل�ع ز عيدإلوقطايقإلأعمالإلالرانونإلوالتوافقإلجعإللوايحإلهيئةإلالسوقإلجما

إللاليحةإلحوكمةإلالش �اتإلال�يإلأصدر��اإلهيئةإلالسوقإلاملاليةإلقاجتإل
ً
املاليةإلووزارةإلالتلارةإلوغ��هاإلجنإلاملعاي��إلاملاليةإلوقطايرا

إلوقطور إل إلب�عداد إلإلئيحةالش كة إلداخسية إلجلس إللحوكمة إلجن إلاعتماده إلوقم إلإلو إلادارةسش كة إلاخلمعية إلالعموجية قرومإلكما

جتطسااتإلالهيئةإلوزارةإلالتلارةإلوالصناعةإلال�يإلعع زإلجنإلعمسيةإلافصاحإلوالشاافيةإلوجنإلهذهإلاملتطسااتإلإلالش كةإلباسجياا 

 ع��إلسبيلإلاملثالإلئإلاخحص إلكماإلي��:

 اإلالرانون.ع��إلجوقعإلقداولإلوإل��إلالححفإلاملحسيةإلوفراإللسمدةإلال�يإلحددهوقر ر إلجلس إلادارةإلو إل�ش إلالروايمإلاملالية -١

 املعدإللذلكإلجنإلقالإلالهيئة.إلاس��شاديإعدادإلقر ر إلجلس إلادارةإلوفراإلملتطسااتإلافصاحإلوالنموذ إل -٢

إليتام��اإل -٣ إلأن إلينا�� إلال�ي إلاخلوه رة إلواملعسوجات إلاملالية إلالسوق إلهيئة إلحدد��ا إلال�ي إلاخلديدة إلاعالنات إلبصيغة ال��ام

 .جادأإلالشاافيةإلعندإلإعدادإلاعالناتإلةوج اعاإلال��امإلبمواعيدإلالنش  إلاعالنإلوكذلك

إلوا  -٤ إلاق ارات إل�افة إلاملاليةقرديم إلالسوق إلهيئة إلجن إلاملطسو�ة إلإلفصاحات إلعن إلبنشاطإلإلأيواعالن إلج قاطة قطورات

 الش كة.

إل -٥ إلاالش كة إلع�� إلقح صإلدايما إلوإلجا إلاخحوكمة إلإرشاداتإلنهام إلقااع إلرقم إلنموذ إلافصاح إلجن الجيليلإلإلعدوقواإل٨ورد

 وددرا .

 الانودإلال�يإللمإليتمإلقطايرهاإلوسب إلذلك:إل -٦

 سب إلعدمإلالتطايق الاند

جساهمةالش كةإلإلنهام

 

 إلسوفإليتمإلاستكمالإلوضعإلنهامإلملساهمةإلالش كةإلاجتماعية.

 

 :نتايجإلامل اجعةإلالسنورةإللاعالياتإلوإج ا اتإلنهامإلال قابةإلالداخسيةإل-ب

وذلكإلبوجودإلإدارةإلجتخصصةإل��إلجلالإلامل اجعةإلوال قابةإلالداخسيةإلورتمإلإلقمإلإعدادإلنهامإلال قابةإلالداخسيةإلع��إلأس إلسسيمة

قدعيمإلفاعسيتهإلجنإلخاللإلوجودإلخلنةإلامل اجعةإلوإلإدارةإلاملخاط إلجماإليدعمإلإرسا إلأفالإلاملمارساتإل��إلجلالإلاخحوكمةإلوعع ر إل

،إلبماإليحرقإل �شطةإلجحلإلامل اجعة.إلوإليردمإلإل��اإلبصورةإلدوررةإلوجنتهمةإلقرارر إلعنإلالوحداتإلود استرالليةإلامل اجعإلالداخ��

.إلهذاإلورتمإلج اجعةإلجدىإلكاايةإلوفعاليةإلنهامإلال قابةإلالداخسيةإل قواف إلقرييمإلجستم إللنهامإلال قابةإلالداخسيةإلوجدىإلفعاليته

جنإلقالإلإدارةإلامل اجعةإلالداخسيةإلوفراإلختطةإلسنورةإلجعتمدةإلجنإلخلنةإلامل اجعةإلوإلإدارةإلاملخاط إلقناذإلبصاةإلدوررةإلوجستم ةإل

إلورتمإلالعملإلع��إل تحرقإلجنإلفعاليةإلالنهامإل��إلحمايةإلأصولإلالش كةإلوقرورمإلجخاط إلالعملإلوقياسإلجدىإلكاايةإلددا لس ،

جعاخلةإلاملالحهاتإلاخلوه رةإلال�يإلظه تإلعنإلأعمالإلال قابةإلالداخسيةإللهدفإلقرورةإلالنهامإلالداخ��إل،إلورتمإلالتعاجلإلجعإلأيةإل

إلقصور�� إلجتا�عة إلع�� إلوالعمل إلبلدية إلقتكشف إلقك ارهاجالحهات إل�عدم إلالكايسة إلالاواب  إلووضع إلج اق إل ا إليروم إلكما ،

اخحساباتإلاختار��إل�عمسيةإلقرورمإللهذاإلالنهامإلضمنإلجهمةإلج اجعتهإللساياناتإلاملاليةإلاختتاجيةإللسش كةإلوقمكينهإلجنإلاطالعإل

 . احصارةإلامل اجعةإلالداخسيةإللسا��ةإلاملاليةإلجحلإلال ع��إل�افةإلجحاض إلخلنةإلامل اجعةإلواملخاط إلوقرارر إلإد
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:إلقااصيلإلدسهمإلوأدواتإلالدين
ً
 وأيإلحروقإلخيارإلأوإلجذك اتإلحقإلاكتتابإلقاسعا

نإلجميعإلدسهمإلوأدواتإلالدينإلجصدرةإلباسمإلالش كةإلالسعوديةإللصناعةإلالورقإلو�ا��إلالش �اتإلقا�عةإلوجمسوكةإللسش كةإلإإل - أ

 السعوديةإللصناعةإلالورق.

 م٣١/١٢/٢٠١٣رأسإلجالإلالش كةإلودسهمإلاخح ةإلكماإل��إلإل - ب

 ررالإل٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ راسإلاملالإلاملص حإلبـــه -

 سهمإل٣٧,٥٠٠,٠٠٠ عددإلدسهمإلاملصدرةإلوإلجميعإلأسهمإلالش كةإلأسهمإلعادية) -

 سهمإل٢١,٠٠٠,٠٠٠ عددإلدسهمإلاخح ةإلوفراإلليللإلالش كةإلبتداول  -

 ررالإل٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠ رأسإلاملالإلاملدفوع -

 ررالإل١٠ الريمةإلاسميةإللسسهم -

 ررالإل١٠ لسسهمالريمةإلاملدفوعةإل -
 

أيإلأدواتإلدينإلقابسةإللستحورلإلإ��إلأسهم،إلوأيإلحروقإلخيارإلأوإلجذك اتإلحقإلاكتتاب،إلأوإلحروقإلجشا��ةإلأصدرهاإلئإلقوجدإلإل -

 م.٢٠١٣إلأوإلجنحهاإلاملصدرإلخاللإلالسنةإلاملالية

إلأوإلئإلقوجدإلأيإلإل - جذك اتإلحقإلحروقإلقحورلإلأوإلاكتتابإلبموج إلأدواتإلدينإلقابسةإللستحورلإلإ��إلأسهم،إلأوإلحروقإلخيار،

صدر.
ُ
 اكتتاب،إلأوإلحروقإلجشا��ةإلأصدرهاإلأوإلجنحهاإلامل

صدرإلأليإلأدواتإلدينإلقابسةإللالس��داد،إلئإليوجدإلإل -
ُ
 أيإلاس��دادإلأوإلش ا إلأوإلإلغا إلجنإلجان إلامل

 

 
ً
 وأيإلاسجثماراتإلملص�حةإلجوظايإلاملصدر:إلق قسااتإلواقااقاتإلالتنازلإلعاش ا

عنإلإلأوإلاحدإلأعاا إلجلس إلادارةإلأوإلكاارإلالتنايذي�نإلق قسااتإلأوإلاقااقإلقنازلإلبموجاهإلاحدإلجساهميإلالش كةإلأيئإلقوجدإلإل-أإل

إلبإبالغإلالش كةإلبتسكإلاخحروقإلخاللإلالعامإل أيإلحروقإل��إلدر�احإلوئإلقوجدإلأسهمإلذاتإلأحريةإل��إلالتصورتإلأل�تاصإلقاجوا

 م.٢٠١٣

 ئتإلملص�حةإلجوظايإلالش كة.ئإلقوجدإلأيإلاسجثماراتإلأوإلإلاحتياطياتإلأخ يإلأ�شإلإل-بإل

 اخحاديإلعش :إلحروقإلاملساهم�ن.

وج��اإلإلقثبتإللسمساهمإلجميعإلاخحروقإلاملتصسةإلبالسهمع��إلانهإلإلنصإلالنهامإلدسا��يإللسش كةإلوإلنهامإلحوكمةإلالش كةإلالداخ��

 ع��إلسبيلإلاملثالإلئإلاخحص :

 .اخحقإل��إلاخحصولإلع��إلنصس إلجنإلدر�احإلال�يإليتر رإلقوزيعها 

 ع��إلنصس إلجنإلجوجوداتإلالش كةإلعندإلالتصاية.اخحقإل��إلاخحصولإل  

 .حقإلحاورإلاخلمعياتإلالعاجة،إلواش��اكإل��إلجداوئ��اإلوالتصورتإلع��إلق ارا��ا 

 .حقإلالتص فإل��إلدسهم 

 . حقإلج اقاةإلأعمالإلجلس إلادارةإلورفعإلدعوىإلاملسؤوليةإلع��إلأعاا إلامللس 

 �عارضإلنهامإلالسوقإلاملاليةإلولوايحهإلالتنايذية.حقإلاستاسارإلوطس إلجعسوجاتإلبماإلئإليا إلبمصاخحإلالش كةإلوئإل 

 وج اق إلإلادارةأعاا إلجلس إلإلإ��حقإلجناقشةإلاملوضوعاتإلاملدرجةإل��إلجدولإلأعمالإلاخلمعيةإلوقوجيهإلدسئسةإل�ش���اإل

 .اخحسابات
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 :عش :إلسياسةإلقوزيعإلدر�احإل�يالثا

إلاخحصولإلع�� إلبوضعإلسياسةإلوا�حةإلبخصوصإلحروقإلاملساهم�نإل�� نصإلإل�ساةإلجنإلدر�احإلالسنورةإلقامإلجلس إلادارة

 إلعس��اإلنهامإلحوكمةإلالش كةإلالداخ��
ً
وذلكإلدونإلالت�ث��إلع��إلقدرةإلالش كةإل��إلاياا إلبال��اجا��اإلإلةسش كدسا��يإللإلنهاملسإلطارا

قوزعإلأر�احإلالش كةإلالسنورةإلالصافيةإل�عدإلخصمإلجميعإلوقدإلنصإلنهامإلالش كةإلع��إلأنإلإلاملاليةإلوقمورلإلقوسع��اإلاملستراسية.

الالزجةإلملواجهةإلالديونإلاملشكوكإلف��اإلوخساي إلاسجثماراتإلإلاحتياطيات وفاتإلالعموجيةإلوالت�اليفإلدخ ىإلوقكورنإلاملص

 وال��اجاتإلالطاريةإلال�يإلي ىإلجلس إلادارةإلض ور��اإلع��إلالوجهإلالتا��:

 إلج�ىإلبسغإلةإلوقفإلهذاإلالتلنس%)إلجنإلدر�احإلالصافيةإللتكورنإلاحتياطيإلنهاجي،إلورلوزإلل�لمعيةإلالعاجةإلالعادي١٠يلن إلوإل.١

 رأسإلاملال.إلنصفاحتياطيإلاملذكورإل

إلإل.٢ إلالعادية إلالعاجة إلوإلبنا ل�لمعية إلأنإلقلن إل�ساة إلاق��احإلجلس إلادارة إللتكورنإل٢ع�� إلالصافية إلجنإلدر�احإلالسنورة (%

 احتياطيإلاقاا��إلوقخصيصهإللغ ضإلأوإلأغ اضإلجعينهإلقر رهاإلاخلمعيةإلالعاجة.

 .إل%)إلجنإلرأسإلاملالإلاملدفوع٥لإلعنإلوذلكإلدفعةإلأو��إللسمساهم�نإلئإلقر�عدإلإليوزعإلجنإلالاا��إل.٣

يخصصإل�عدإلجاإلقردمإلجنإلالاا��إلمل�اف تإلأعاا إلجلس إلادارةإلوروزعإلالاا��إل�عدإلذلكإلع��إلاملساهم�نإلكحصةإل��إلدر�احإلإل.٤

 .ةأوإليحولإلإ��إلحسابإلدر�احإلاملارا

إللستعسيماتإلال�يإلقصدرهاإلقدفعإلدر�احإلاملر رإلقوزيعهاإلع��إلاملساهم�نإل��إلامل�انإل
ً
واملواعيدإلال�يإليحددهاإلجلس إلادارة،إلوفرا

إلأوإل إلق�خ��إلب�يإلق اراتإللتوزيعإلدر�اح إلدون إلاملالية إلالسوق إلهيئة إلالش كة اسغ
ُ
إلوق إلاملال، إلوهيئةإلسوق إلوالصناعة إلالتلارة وزارة

 التوصيةإلبذلك.

 

 عش :إلجلس إلادارةإلثالثال

إللسنهامإلإلانيةإلأعاا إلععي��مإلاخلمعيةإلالعاجةإلعنإلط رقإلالتصورتيتو��إلإدارةإلالش كةإلجلس إلإدارةإلجؤلفإلجنإلثم
ً
العاديإلطارا

جعإلج اعاةإلاختصاصاتإلاملر رةإلل�لمعيةإلالعاجة،إليكونإلمللس إلجيالدية،إلإلملدةإلئإلق ردإلع��إلثالثإلسنواتإلدسا��يإللسش كة

ثرةإلعنهإلوجنإلاب زإلأعمالإلامللس إلويعاونهإل��إلذلكإلال�لانإلاملنبإلوقص رفإلأجورهاإلادارةإلأوسعإلالسسطاتإل��إلإدارةإلالش كة،

إل إلوقوج��هاإلس��اقيليةا وضع إلاملخاط إلوج اجع��ا إلإدارة إلوسياسة إلال يسسة إلالعمل إلوخط  إللسش كة إلالهي�لإلإلالشاجسة قحديد

إلو إلالسنورة إلوإق ارإلامل��انيات إلاملالية إلوأهدافها إلواس��اقيليا��ا إللسش كة إلدجثل إلال أسماليةإلال أسما�� إلالنارات إلع�� اش اف

إل إلوالتص فإلف��ال يسسة إلوقمسكإلدصول إل، إلوإللسش كة إلالش كةا إل�� إلالشاجل إلوددا  إلالتنايذ إلوج اقاة إلأهدافإلددا  إلو إلوضع

إلواعتمادها إلالش كة إل�� إلوالوظياية إلالتنهيمية إللسهيا�ل إلالدوررة إلامل اجعة إلاملصاخحإل، إلععارض إلقنهم إلجكتو�ة إلسياسة وضع

الت�كدإلجنإلسالجةإلدنهمةإلاملاليةإلوإلإلرةإلالتنايذيةإلواملساهم�نوجعاخلةإلحائتإلالتعارضإلاملحتمسةإلألعاا إلجلس إلادارةإلوادا

امل اجعةإلالسنورةإللااعسيةإلإج ا اتإلال قابةإلالداخسيةإلوإلإلواملحاسبية،إلبماإل��إلذلكإلدنهمةإلذاتإلالصسةإلبإعدادإلالترارر إلاملالية

إلباإلضافةإلإ��إلاملهامإلإل��إلالش كة. إلهذا إلوقحديثإلوقطور إلئيحةإلحوكمةإلالش كةإلوالت�كدإلجنإلقطار��ا وسياسةإلإدارةإلاملخاط إل

 دخ ىإلواملذكورةإل��إلنهامإلحوكمةإلالش كةإلالداخ��.
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 ورتكونإلجلس إلادارةإلجنإلدعاا إلالتاليةإلأسما��مإل:

 اسمإلالعاو تصنيفال املنص 

 سموإلدج��إلعادإلهللاإلبنإلجساعدإلبنإلعادإلالع ر إلآلإلسعود  غ��إلقنايذي  ريس إلجلس إلادارة

 الدكتورإلعادإلالع ر إلبنإلصاخحإلبنإلجنصورإلاخل �وع  جسترل  عاوإلجلس إلإدارة

 جو��ىإلبنإلعادإلالك رمإلبنإلجو��ىإلال �يعان  جسترل  عاوإلجلس إلإدارة

 جحمدإلبنإلعادإلهللاإلبنإلإب اهيمإلاخت رف  جسترل  عاوإلجلس إلإدارة

 ع امإلبنإلعادإلهللاإلبنإلجنصورإلأباإلاختيل  جسترل  عاوإلجلس إلإدارة

 ال حمنإلبنإلصاخحإلآلإلعايدإلعادالدكتورإل  جسترل  عاوإلجلس إلإدارة

 السورسم أدي إلبنإلعادإلال حمنإلبنإلجساعدإل  غ��إلقنايذي  عاوإلجلس إلإدارة

 الدكتورإلجيم إلديايدإلفيب   قنايذي  عاوإلجلس إلإدارة

 

 عش :إلاجتماعاتإلجلس إلادارةإل ا�عال

 اخحاور:إلعددمإليا�نإلاخلدولإلالتا��إلجواعيدهاإلوإل٢٠١٣اجتماعاتإلمللس إلادارةإلخاللإلعامإلإلخمسةعردتإلالش كةإل

 اسم

اجتماعإل

 دول 

١٩/٠٢/٢٠١٣ 

اجتماعإل

 الثا�ي

٢٩/٠٥/٢٠١٣ 

اجتماعإل

 الثالث

٢٣/٠٧/٢٠١٣ 

اجتماعإل

 ال ا�ع

١٩/٠٩/٢٠١٣ 

٢٠/٠٩/٢٠١٣ 

اجتماعإل

 اختاج 

٢٨/١١/٢٠١٣ 

 اجما��

إلالع ر إلآلإلإل إلعاد إلبن إلجساعد إلبن إلهللا دج��إلعاد

 سعودإل
 ٥ ا ح حا  حا  حا  حا 

 ٥ حا  حا  حا  حا  حا  الدكتورإلعادإلالع ر إلبنإلصاخحإلبنإلجنصورإلاخل �وع

 ٤ حا  حا  حا  حا  حا لمإلي جو��ىإلبنإلعادإلالك رمإلبنإلجو��ىإلال �يعان

 ٤ حا  حا  حا  حا لمإلي حا  جحمدإلبنإلعادإلهللاإلبنإلإب اهيمإلاخت رف

 ٤ حا  حا  حا  لمإليحا  حا  ع امإلبنإلعادإلهللاإلبنإلجنصورإلأباإلاختيل

 ٣ حا  حا لمإلي حا  لمإليحا  حا  أدي إلبنإلعادإلال حمنإلبنإلجساعدإلالسورسم

 ٤ حا  حا  حا  حا لمإلي حا  الدكتورإلجيم إلديايدإلفيب إل

 ٥ حا  حا  حا  حا  حا  ال حمنإلبنإلصاخحإلآلإلعايدإلعادالدكتورإل
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 م)٣٢٠١وكاارإلالتنايذي�نإلوعامإلإلعش :إلج�اف تإلجلس إلادارةإلتاج اخ

 

 الايان

أعاا إل

امللس إل

 التنايذي�ن

أعاا إلامللس إل

غ��إلالتنايذي�نإل إل

 املسترس�ن

إلجمنإل إلكاارإلالتنايذي�ن إلجن خمسة

إلوالتعورااتإل إلامل�اف ت إلاع�� قسروا

إلالتنايذيإل إلال يس  إلإل��م يااف

 واملدي إلاملا��

 ٣,٧٦٢,٨٣٣ - - ال واق إلوإلالتعوراات

 ١,٠٠١,٠٨٨ - - الادئت

 - ١,٦٠٠,٠٠٠ - امل�اف تإلالدوررةإلوإلالسنورة

 - - - اختط إلالتحا��ية

عينيةإلآخ يإلقدفعإل�ش�لإلشه يإلأوإلإلاأيإلععورااتإلأوإلج اي

 سنوي 
- - - 

 

 عش :إلعاورةإلأعاا إلجلس إلادارةإل��إلالش �اتإلاملساهمةإلالعاجةإلدخ ى إلسادسال

 

 الش �اتإلالغ��إلجدرجة املدرجةالش �اتإل اســـــم

 أجيانتستإل–بنكإلال راض الدكتورإلعادإلالع ر إلبنإلصاخحإلاخل �وع

إلش كةإلاختسيجإللسكيماورات

ش كةإلإل–وال روتإلالصناعيةإل

 انارةإلالعاجة

 سوسيجيهإلجن�الإلالسعودية ساجااإلاملاليةإل جو��ىإلعادإلالك رمإلال �يعان

 أدي إلبنإلعادإلارحمنإلبنإلجساعدإلالسورسم
اقحادإلجصا�عإلإل–إلفياكوش كةإل

 الوطنيةإللس عايةإلالطايةإل-دسالكإل
 النايااتإل-فالكمإل

 صافوئإلبالسجيك - ال حمنإلبنإلصاخحإلآلإلعايدإلعادالدكتورإل

 ش كةإلجلموعةإلاخت رف الش كةإلالسعوديةإلألنابس إلالصس  جحمدإلبنإلعادإلهللاإلبنإلإب اهيمإلاخت رف
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 عش :إلجسكيةإلأعاا إلجلس إلادارةإلوكاارإلالتنايذي�ن:إل�عالساإل

إلألعاا - إلععود إلوأدواتإلدينإلإل وصفإلأليإلجص�حة إلأسهم إلالرص إل�� إلوأوئدهم إلوزوجا��م إلوكاارإلالتنايذي�ن جلس إلادارة

 إل-م:٢٠١٣خاللإلالعامإلإلالش كةإلوالش �اتإلالتا�عةإللها

 اسمإلجنإلععودإللهإلاملص�حة م
 ��ايةإلالعام بدايةإلالعام

 صا��إلالتغ��
�ساةإل

أدواتإل عددإلدسهم التغ��إل%

 

�ساةإل

 

أدواتإل عددإلدسهم

 

�ساةإل

 %)١٢و )٢,٢٦٨,٧٥٠و %٤٤ - ١٦,٥٠٠,٠٠٠ %٥٠.٠٥ - ١٨,٧٦٨,٧٥٠ بنإلعادالع ر إلآلإلسعودإلإلدج��إلعادهللاإلبنإلجساعد ١ 

 - - - - ١,٢٥٠ - - ١,٢٥٠ الدكتورإلعادإلالع ر إلبنإلصاخحإلبنإلجنصورإلاخل �وع ٢

 %)٩٣,٧و )١٤,٩٦٢و - - ١,٠٠٠ %٠,٠٤٢ - ١٥,٩٦٢ جو��ىإلبنإلعادإلالك رمإلبنإلجو��ىإلال �يعان ٣

 %)٩٤,٩و )٣٧,٠٠٠و - - ٢,٠٠٠ %١ - ٣٩,٠٠٠ جحمدإلبنإلعادإلهللاإلبنإلإب اهيمإلاخت رف ٤

 - - - - ١,٢٥٠ - - ١,٢٥٠ ع امإلبنإلعادإلهللاإلبنإلجنصورإلأباإلاختيل ٥

 - - - - ٢٠٠٠ - - ٢٠٠٠ بنإلصاخحإلبنإلآلإلعايدالدكتورإلعادال حمنإل ٦

 - - - - ١,٢٥٠ - - ١,٢٥٠ أدي إلبنإلعادإلال حمنإلبنإلجساعدإلالسورسم ٧

 %)١٠٠و - - - - %٠,٠٣ - ١٢,٩٧٣ أدي إلبنإلعادإلال حمنإلبنإلجساعدإلالسورسمفهدإل ٨

 - - - - ١,٢٥٠ - - ١,٢٥٠ الدكتورإلجيم إلديايدإلفيب  ٩

 - - - - - - - - وأوئدهمإلالرص إلكاارإلالتنايذي�نإلوزوجا��م ١١

 

 عش :إلإق اراتإلأعاا إلجلس إلادارةثاجنإلال

 ير إلجلس إلادارةإلبماإلي��:

عُدتحساباتإلاخنإل�لالتإلأ -١
ُ
فراإلملعاي��إلاملحاساةإلالصادرةإلجنإلالهيئةإلالسعوديةإللسمحاسا�نإلو و ،إلححيحالش�لإلالبإلأ

إلوقتاق إل�حيحة إلجحاسبية إلقحتاظإل�يلالت إلالش كة إلإن إلكما إلوالنهامإلإلالرانوني�ن إلالش �ات إلنهام إلجتطساات جع

 دسا��يإللسش �اتإلفيماإليتعسقإلبإعدادإلوع ضإلالروايمإلاملاليةإللسش كةإلالسعوديةإللصناعةإلالورق.

٢-  
ُ
 إلعًد إنإلنهامإلال قابةإلالداخسيةإلأ

ُ
 ع��إلأس إلسسيمةإلوإلن
ً
 بااعسية.إلذا

 .جواصسةإل�شاطهع��إلإلدر املصّ قدرةإلإل��أيإلشكإليذك إلإلأنهإلئإليوجد -٣

إل -٤ إلقكون إلعرود إلأوإلكاارإلئإلقوجد إلالش كة إلجلس إلإدارة إلأعاا  إلألحد إلجوه رة إلجص�حة إلقتامن إلف��ا إلط فا الش كة

 أوإلأليإل�تصإلذوإلعالقةإلب�يإلج��م.إلالتنايذيإلالتنايذي�نإلأوإلاملدي إلاملا��

إل -٥ إلجن إلالش كة إلع�� إلعرو�ة إلجردارهاإلقوجد إلجالية إلبا ضإلغ اجة إلالرا��ي إلبر ارإلجلس إلالهيئة إلاملالية إلالسوق هيئة

وأ)إلجنإلاملادةإلالسادسةإلودرعع�نإلجنإلنهامإلالسوقإلاملالية،إلوالار ةإلوب)إلالش كةإلالار ةإل)إلررالإلملخالاةإل١٠,٠٠٠و

إلو إلالا عية إلوالار ة إلوأ) إلوالار ة إلدرعع�ن، إلاملادة إلجنإلقواعدإل١جن إلودرعع�ن إلاخحادية إلاملادة إلجن إلوب) إلالار ة إلجن (

إلإذإلق�خ ت إلإلالش كةإلالجيليلإلوادرا ، إل��إلإبالغإلالهيئةإلواخلمهورإلعنإلبيعإلأرا��ي إل�� .إلم٣١/١٢/٢٠١٢جمسوكةإللها

وستح صإلالش كةإلع��إلال��امإلالتامإلب�نهمةإلهيئةإلالسوقإلاملاليةإلإل م.٢/١/٢٠١٣لمإلععسنإلعنإلذلكإلإئإلبتاررخإلحيثإل

 وقااديإلجثلإلهذهإلاملخالااتإل��إلاملسترال.
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 اق��احإلقوزيعإلأر�احإلالش كةإلتاسعإلعش :ال

إلإلحررت إلبسغت إلصافية إلأر�اح إل32 الش كة إلكما إلررال، إل��إلجسيون إلاملن��ية إللسسنة إلاملوحدة إلاختتاجية إلاملالية إلالروايم قو�ح

 مإلوقر ر إلج اج��إلاخحساباتإلامل فق,إلإلولمإليو��يإلجلس إلإدارةإلالش كةإلبتوزيعإلدر�احإلخاللإلالعام.2013/٣١/١٢

 

 م٣٢٠١خاللإلالعش ون:إلقوصياتإلجلس إلادارةإل

إل إلالعاجة إلاخلمعية إلاجتماع إلأجندة إلأعداد إلغ��إلسوفإليتم إلال�ي إل�عدإلالعادية إلذلك إلعن إلواعالن إلدعمال إلجدول إلبنود عشمل

 .جوافرةإلاخلهاتإلاملختصة
 

 :إلخلانإلجلس إلادارة.اخحاديإلوالعش ون

 :ال�لنةإلالتنايذيةإل-١

إلا إلجتمعتإلال�لنة إلالعام إلإجتماعاتإلم٢٠١٣خالل إلإلأرععة إلوإلقد إلالتنايذيةقم إلال�لنة إلاستلابةإلإلعشكيل إلع�� لتوف��إلالردرة

الس يعةإل��إلاخحائتإلالطارية،إلباإلضافةإلإ��إلالريامإلبمساعدةإلامللس إل��إلأدا إلجهاجهإلاش افيةإلبكاا ةإلوفعالية،إلوخاصةإلفيماإل

إل إلدهداف إلبتحديد إل�سياسةإلإلس��اقيليةا يتعسق إلاختاصة إلالتوصيات إلووضع إللها، إلوالجشغيسية إلاملالية إلودولورات لسش كة

ال�لنةإلجسؤوليةإلإل�الجشغيسية.إلوقتو�ر�اح،إلباإلضافةإلإ��إلقياجهاإلبترييمإلانتاجيةإلطورسةإلدجلإللعمسياتإلالش كةإلقوزيعاتإلد 

إلالش كةإلاملا��إلووضعإلإلةس��اقيليا ج اجعةإلالسياساتإلودهدافإل إلج اجعةإلأدا  إلقتو�� إلكما إلقنايذها لسش كةإلواش افإلع��

وقدإلأوصتإلإلامل��انياتإلوخطةإلالعملإلالسنورةإلباإلضافةإلإ��إلرفعإلالتوصياتإلإ��إلجلس إلادارةإلبخصوصإلاملهامإلاملو�سةإلإليه.

نةإلالتنايذيةإلجنإلثالثةإلأعاا إلحس إلقت�لفإلال�لس��اقيليةإلختمسةإلسنواتإلو وافرةإلع��إلاختطةإلا رةإلباملال�لنةإلمللس إلادا

 اخلدولإلالتا��:

 املنصـــ  اســــم

 ال يس إلوإلريس إلجلس إلإدارةإلغ��إلقنايذي) ج��إلعادإلهللاإلبنإلجساعدإلبنإلعادإلالع ر إلآلإلسعودد 

 عاوإلجلس إلإدارةإلإلجسترل ع امإلبنإلعادإلهللاإلبنإلجنصورإلأباإلاختيل

 عاوإلجلس إلإدارةإلقنايذيإل جيم إلديايدإلفيب 
 

 خلنةإلامل اجعةإلوإدارةإلاملخاط إل-٢

إللسريامإلبمهاجهإلاش افيةإلبكاا ةإلوفعالية ،إل الوظياةإلدساسيةإلل�لنةإلامل اجعةإلوإدارةإلاملخاط إل �إلجساعدةإلجلس إلادارة

إلاملالية إلالروايم إلسالجة إلجن إلالت�كد إلعن إلجسؤولة إلععت��إلال�لنة إلخاصة إلالداخسيةإل و�صاة إلال قابة إلوإج ا ات إلوسياسات ،

إلبالش� إلوقطايرها إلوقدإلقاجتإلال�لنةإلخاللإلالعام إلعمسياتإلامل اجعةإل٢٠١٣لإلالححيحإلوالاعال، إلباإلش افإلوالتنسيقإلع�� م

الداخسيةإلواختارجيةإللسش كةإل��دفإلالتحرقإلجنإلجديإلفاعسيةإلوكاا ةإلأنهمةإلوإج ا اتإلال قابةإلالداخسيةإل،إلكماإلقاجتإلال�لنةإل

صيةإلبتع�نإلش كةإلإر�ستإلورو�غإللسريامإلب�عمالإلالتدقيقإلبالتوصيةإلع��إلاستعانةإلبمصادرإلخارجيةإللستدقيقإلالداخ��إلوالتو 

إلبانهمةإلال قابةإلالداخسيةإلوجواكاةإلاملعاي��إلالدوليةإل الداخ��إلوإدارةإلاملخاط إل��إلالش كةإلملدةإلثالثإلسنواتإلجنإلاجلإلارقرا 

تمدتإلال�لنةإلخطةإلمإل،إلواع٢٠١٣لستدقيقإلالداخ��إلوادارةإلاملخاط إلوقدإلقمإلالتعي�نإلبموافرةإلجلس إلادارةإل��إل��ايةإلالعامإل

وإلقاجتإلال�لنةإلب��وردإلإل امل اجعةإلالداخسيةإللسش كةإلوالش �اتإلالتا�عةإللهاإلوأوصتإلبا ورةإلععديسهاإل�سماإلاقتاتإلالا ورةإل،



 

 

)۱۸( 

  

إلال قابةإل إلوفاعسية إلكاا ة إلحول إلالالزجة إلالتوصيات إلوقدجت إلالداخسية إلامل اجعة إلأعمال إلنتايج إلبم�تصإلعن إلادارة جلس 

إلامللس إلباإلطالع إلوكذلكإلقاجتإلال�لنةإلإلالداخسيةإلوقام إل��ا إللتنايذإلالتوصياتإلاختاصة إلاملاذولة إلالنتايجإلواخلهود إلهذه ع��

بدراسةإلالروايمإلاملاليةإلدوليةإلوالسنورةإلودراسةإلالسياسةإلاملحاسبيةإلاملتاعةإل��إلإعدادهاإلوإبدا إلال أيإلوالتوصيةإل�ش���اإلقالإل

يإلقوصلإلإل��اإلاملحاس إلالرانو�يإلودرجةإلاستلابةإلادارةإلالنتايجإلالهاجةإلوالتوصياتإلال� ع ضهاإلع��إلجلس إلادارة.إلوجتا�عة

 .ادارةإلبنا إلع��إلقسكإلالتوصياتإل  لها،إلوأيااإلاج ا اتإلالتححيحيةإلال�يإلقاجتإل��ا

 إل:إدارةإلاملخاط إلأعاا إلجنإلبي��مإلجختصونإل��إلالشؤونإلاملاليةإلواملحاسبيةإلو إلثالثةقت�لفإلخلنةإلامل اجعةإلوإدارةإلاملخاط إلجنإلو 

 املنصـــ  اســــــم

 ال يس إلوعاوإلجلس إلإدارةإلجسترل) جو��ىإلبنإلعادإلالك رمإلبنإلجو��ىإلال �يعان

  عاوإلجلس إلإدارةإلجسترلإل هللاإلبنإلإب اهيمإلاختّ رف جحمدإلبنإلعاد

إلجسترل ع��إلبنإلسسيمانإلالعايد إلخلنة إلاملاليةإل عاو إلبالشئون جختص

إلقطور إلسياسةإلإدارةإلمإلحيثإل٢٠١٣واصستإلال�لنةإلاجتماعا��اإلخاللإلالعامإل إل
ً
عردتإلأرععةإلاجتماعاتإلكماإلوإلقتو��إلال�لنةإلأياا

إلالتا�عةإلوإعدادإلإل املخاط إلوقحديا�اإلواش افإلع��إلاختط إلواس��اقيلياتإلاختاصةإلباملخاط  ال�يإلقواجهإلالش كةإلوش �ا��ا

وقرديمإلاملشورةإلمللس إلادارةإلجدولإلصالحياتإلش ا إلاملوادإلاختامإلوجستس جاتإلانتا إلوجتا�عةإلقنايذهإلع��إل�افةإلاملستوراتإل

 لاعضإلاملخاط إلوكيايةإلجواجه��اإلف�يإل�اآلعي: حولإلاملخاط إلال�يإلقواجهإلأعمالإلالش كةإلوكيايةإلالتعاجلإلجعهاإل،إلوجثال

إلقدإلإل -١ إلالش كة إلحيثإلان إلقدور ه إلاملعاد إللسورق إلالتا�عة إلجستودعاتإلج اك إلالتلميع إل�� إلجنإلجخاط إل�شوبإلح ايق الترسيل

مإلوجميعإلجنش تإلوجعداتإلالش كةإلجؤجنإلعس��اإلبال�اجلإل٢٠١٢اخح ايقإلاملتطورةإلخاللإلالعامإلاسجثم تإلب�نهمةإلج�افحةإل

 ضدإلأخطارإلاخح رقإللتااديإلهذهإلاملخاط .

خط إلانرطاعإلالتيارإلالكه �اييإلعنإلاملدينةإلالصناعيةإلجماإليؤديإلإ��إلوقفإلانتا إل��إلاملصنع.إلولذلكإلخل�تإلالش كةإلإل�شا إل -٢

 سيلإلجنإلهذهإلاملخاط .جحطةإلقوليدإلالكه �ا إلامل دو إللستر

إلش عتإل  -٣ إلوقد إلاملنتج إلق�ساة إلزرادة إلإ�� إليؤدي إلجما إلانتا  إل�� إلاملستخدجة إلاختام إللسمواد إلدسعارإلالعاملية جخاط إلالتغ��إل��

 الش كةإل��إلقوسيعإل�شاطهاإلوقنويعإلجصادرهاإلل�حدإلجنإلهذهإلاملخاط إلعنإلط رقإلقخايضإلق�ساةإلانتا .

إلولذلكإل -٤ جخاط إلاملنافسةإلجنإلالش �اتإلذاتإلالنشاطإلاملشابهإلوال�يإلقتمتعإلبم��اتإلقصدي رةإلخاصةإلجنإلدولإلش قإلآسيا.

 خار إلدولإلاختسيجإلملواجهةإلهذهإلاملخاط .إلإل خل�تإلالش كةإل��إلقوسعا��اإلإ��إلفتحإلأسواقإلجديدة

 

 خلنةإلال��شيحاتإلوامل�اف تإل-٣

 أعاا إلحس إلاخلدولإلالتا��:إلإلأرععةخلنةإلال��شيحاتإلوامل�اف تإلقتكونإلجنإل
 

 املنصـــ  اســـم

 ) ال يس إلوعاوإلجلس إلإدارةإلجسترل عادإلالع ر إلبنإلصاخحإلبنإلجنصورإلاخل �وع

  عاوإلجلس إلإدارةإلجسترل ع امإلبنإلعادإلهللاإلبنإلجنصورإلأباإلاختيل

 عاوإلجلس إلإدارةإلجسترلإل ال حمنإلبنإلصاخحإلآلإلعايدإلالدكتورإلعاد

 قنايذيإلإلعاوإلجلس إلإدارةإل جيم إلديايدإلفيب 



 

 

)۱۹( 

  

 

املهامإلإلوقتو��إلخلنةإلال��شيحاتإلوامل�اف تإل.جتماعاتثالثةإلاحيثإلعردتإلإلم٢٠١٣واصستإلال�لنةإلاجتماعا��اإلخاللإلالعامإل

 التالية:

إلجلس إلإل- إلوق شيحإلأعاا هإلووضعإلسياساتإلوا�حةإللتعورااتإلوج�اف تإلأعاا  جسؤوليةإلج اجعةإلهي�لإلجلس إلادارة

 ععتمدإلع��إلجعاي��إلقرييمإلددا إل.إلإلالتنايذي�نادارةإلوكاارإل

 التوصيةإلمللس إلادارةإللدراسةإلنهامإلالتعورااتإلوالوصفإلالوظيايإللسموظا�ن. -

 نإل��إلالش كةإل.�بدراسةإلنهامإلج�افئاتإلاملدرا إلالتنايذيإلالتوصيةإلمللس إلادارة -

إلبال��شيحإللعاورةإلجلس إلادارةإلوامل اجعةإلالسنورةإل - لالحتياجاتإلاملطسو�ةإلجنإلاملهاراتإلاملناساةإلالتوصيةإلمللس إلادارة

 لعاورةإلامللس إلالت�كدإل�ش�لإلسنويإلجنإلاسترالليةإلدعاا إلاملسترس�نإلوحائتإلععارضإلاملصاخح.

وإعدادإلوصفإللسردراتإلواملؤهالتإلإلامل اجعةإلالسنورةإللالحتياجاتإلاملطسو�ةإلجنإلاملهاراتإلاملناساةإللعاورةإلجلس إلادارة -

 الوقتإلالذيإليس مإلأنإليخصصهإلالعاوإلألعمالإلامللس .إلدارة،إلبماإل��إلذلكإلقحديدلعاورةإلجلس إلا إلاملطسو�ة

إلالش كةإل - إلأعمال إلعنإلطايعة إلاملسترس�نإلوالغ��إلقنايذي�نإلاخلدد إلجلس إلادارة إلألعاا  إلعع راية إلقوج��اتإلو� اجج إلإعداد .

 ووصفإلقاصي��إلعنإلواجاا��مإلك�عاا إل��إلجلس إلادارة.

إل - تحديدإلجعاي��إلجعينةإلئختيارإلد�تاصإللشغلإلوظياةإلالعاوإلاملنتدبإلأوإلال يس إلبإلقتعسقإعدادإلقوصياتإلمللس إلادارة

 .التنايذيإلورؤسا إلدقسامإلال يسسيةإلبالش كة

إلجناساةإل - إلآلية إلالعاوإل�ش�لإلسنويإلووضع إلجنإلاستراللية إلالت�كد إلاسترالليةإلعاوإلجلس إلادارة، إلجعاي��إللتحديد وضع

ئسترالليته،إلوالت�كدإلجنإلعدمإلوجودإلأيإلععارضإلجصاخحإلإذاإلإلدإلالعاواملساهم�نإلعنإلأيإلجتغ��اتإلقدإلقؤديإلإ��إلفرإلألعالم

 .�انإلالعاوإل�شغلإلعاورةإلجلس إلإدارةإلش كةإلأخ ى 

 

 :شك إلوإلقردي 

و��إلاختتامإل�س إلجلس إلادارةإلأنإليتردمإلختادمإلاخح ج�نإلالش را�نإلوو��إلعهدهإلدج�نإليحاههماإلهللاإلبخالصإلالشك إلوالتردي إل

لتحريقإلأجنإلورفاهيةإلهذاإلالوطن،إلكماإليتردمإلامللس إلبخالصإلالشك إلوالتردي إلخحكوجةإلخادمإلملاإليردجونهإلجنإلعونإلودعمإل

إللسرطاعإلاختاص، إلاملستم ة إلورعاي��ا إلع��إلدعمها إليتردمإلامللس إلبخالصإلالشك إلوالتردي إلإلاخح ج�نإلالش را�نإلال شيدة كما

إلو  إلع��إلثر��مإلودعمهمإل�ش ا إلجنتلا��ا، خالصإلالشك إلوالتردي إلملساهميإلالش كةإلخلميعإلعمال إلالش كةإلوجس��س�يإلجنتلا��ا

،إلوالشك إلجوصولإلوازدهارالك امإلع��إلثر��مإلودعمهمإلاملستم إلداعي�نإلاملو��إلع إلوجلإلأنإليتو إلهذهإلالثرةإلبم ردإلجنإلالتطورإل

إلمإلكما٢٠١٣لإلدارةإلالتنايذيةإلوجنسوعيإلالش كةإلخلهودهمإلاملخسصةإلوأدا��مإلاملتم��إلوال��اجهمإلب�هدافإلالتطور إلخاللإلالعامإل

 مإلبإذنإلهللا.٢٠١٥يتطسعإلامللس إلإ��إلامل ردإلجنإلانلازاتإلخاللإلالعامإل
 

 سايس�نإلاملو��إلع إلوجلإلأنإليوفقإلاخلميع،،

 

 جلس إلإدارةإلالش كةإلالسعوديةإللصناعةإلالورقإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
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	- إنخفضت صافي أرباحها الشركة خلال عام 2013م  الى 32 مليون ريال مقابل 102 مليون ريال للعام الماضي يعود الإنخفاض الى خسائر عمليات تدوير الوررق نتيجة تغير أسعار البيع والشراء بطريقه ادت الى انخفاض الإنتاجية والمبيعات وإرتفاع كلفة المخزون. كذلك نتيجة تحقيق أرب�
	- كذلك عملت الشركة خلال العام على خلق استراتيجية للتسويق والمبيعات، ترتب عليها تعديل في عائلة منتجات تحويل الورق وإنخفاض مؤقت في الانتاج وذلك بالتزامن مع تحسين جودة المنتجات الرئيسية بهدف تعزيز العلامة التجارية للشركة.
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	- إرتفاع تكلفة المبيعات:- بشكل رئيسي في مجال تدوير الورق نتيجة تغير أسعار البيع والشراء بطريقه ادت الى انخفاض الربحية والإنتاجية والمبيعات وإرتفاع كلفة المخزون. كذلك هناك إرتفاع مؤقت في كلفة مبيعات التحويل نتيجة تطبيق خطه للتسويق والمبيعات، ترتب عليها تعدي�
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