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 م٢٠١٥العام محتو�ات تقر�ر مجلس اإلدارة عن 

 الصفحة املوضوع البند

 ٢  مقدمة -

 
ً
 ٣ االس��اتيجية  –الرسالة  –الرؤ�ا  –التأسيس  أوال

 
ً
 ٦ -٤ نمية البشر�ةالت –برامج املسؤولية – ا�جوائز  –النشاط الرئي��ي  ثانيا

 
ً
 ٧ -٦ التوسعات واألفاق املستقبلية  –املزايا التنافسية  – خطط وقرارات الشركة ثالثا

 
ً
 ١٠ - ٨ ا�خاطر املتعلقة بنشاط الشركة وشر�ا��ا التا�عة وعملياتھ را�عا

 
ً
 ١٤ -١١ توزيع األر�اح   -التا�عة الشر�ات  –تقر�ر القطاعات  –م�خص النتائج املالية  خامسا

 
ً
  ١٦ -١٤ م٢٠١٥وصف املصا�ح والتغ��ات �� األسهم وأدوات الدين خالل العام  سادسا

 
ً
 ١٦ املتعلقة بالقروض ع�� الشركة وشر�ا��ا التا�عةاملعلومات  سا�عا

 
ً
 ١٧ التنازل عن الرواتب وا�حق �� توزيع االر�اح –�عامالت ذوي العالقة  ثامنا

 
ً
 ١٨ - ١٧ إقرار ا�جلس –استثمارات ملص�حة املوظف�ن  – املدفوعات النظامية املستحقة تاسعا

 
ً
 ٢٠ - ١٨  حوكمة الشر�اتاملعلومات الواجب اإلفصاح ع��ا بموجب  عاشرا

 ٢٣ - ٢٠ نتائج املراجعة السنو�ة لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية ا�حادي عشر

 ٢٣ املساهم�ن حقوق -أي عقو�ات ع�� الشركة  –مراجع ا�حسابات   الثا�ي عشر

 ٢٨ - ٢٣ امل�افآت  –العضو�ة - االجتماعات –و�شكيلها  مجلس اإلدارة و�جانھ التا�عة الثالث عشر
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 مقدمة:

م وذلك لطرحھ ٢٠١٥السنوي عن إداء الشركة خالل العام املا��  ايديكم تقر�رهجلس إدارة الشركة ان يضع ب�ن م�سر 

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

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

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

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

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

 م.٢٠١٥ا�ختامية املدققة وتقر�ر مراجع ا�حسابات عن العام املا�� 

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

 مجلس اإلدارة رئيس سعادة االستاذ �لمة

 ع�� أشرف املرسل�ن. �سم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم

                                        ا�ح��م�ن              السادة مساه�ي شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق   

 و�ر�اتھ،السالم عليكم ورحمة هللا 

م ٢٠١٥التقر�ر السنوي لشركة الشرق األوسط للعام ستعرض لكم مجلس إدارة الشركة �سر�ي أن ا أعضاءزمالئي  نيابة عن

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

عوائد اد الوط�ي وإيجاد فرص عمل وتحقيق أفضل الالسعودية ويساهم بفاعلية �� �عز�ز االقتصالصنا�� �� اململكة العر�ية 

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

 ،
ً
كما  م٢٠١٤مليون ر�ال للعام  ١١١٫٣ون ر�ال مقارنة مع ملي ٥٥ قدره صا�� ر�حم ٢٠١٥ولقد حققت الشركة �� العام وعامليا

 وقد تحققت هذه النتائج م٢٠١٤مليون ر�ال للعام  ٨٢٦م مقارنة مع ٢٠١٥مليون ر�ال خالل العام  ٦٨١ قدرهاحققت مبيعات ت

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

من أسهمها لالكتتاب العام وتمت املوافقة ع��  %٣٠تقدمت الشركة بطلب للسوق املالية السعودية لطرح م ٢٠١٥خالل العام و 

الطلب بحمد هللا وتوفيقھ. و�ستمر الشركة دائما �� بناء شرا�ات اس��اتيجية �عيدة املدي مع عمال��ا لتوسيع قاعدة عمال��ا 

 جديدة وز�ادة حص��ا �� السوق ا�ح�� والعال�ي. وفتح أسواق

كما �س�� الشركة دائما ا�� تطو�ر وز�ادة طاق��ا اإلنتاجية بال��امن مع خفض الت�اليف بما يمك��ا من خلق بيئة تنافسية مم��ة 

التطورات واإلنجازات  لها �� السوق سعيا م��ا لتعظيم أر�اح املساهم�ن وسوف �ستعرض �� التقر�ر رؤ�ة الشركة وقيمها واهم

م وكذلك خالصة عن النتائج املالية وأداء الشركة وقطاع��ا خالل هذا ٣١/١٢/٢٠١٥ال�ي حقق��ا خالل السنة املالية املن��ية �� 

العام. و�حرص ا�جلس دائما ع�� أن يأ�ي هذا التقر�ر متوافقا مع الئحة حوكمة الشر�ات ومتطلبات اإلفصاح والشفافية 

قواعد الت�جيل واألدراج و��حب هذا التقر�ر ا�حسابات ا�ختامية املدققة واإليضاحات املصاحبة لها وتقر�ر املراجع  الواردة ��

   .بأذن هللا ل اجتماع ا�جمعية العامة القادمراتكم املتعلقة ��ذا التقر�ر خالا�خار�� كما �سر ا�جلس أن يرد ع�� استفسا
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 :
ً
 واالس��اتيجية- الرسالة- الرؤ�ة- التأسيسأوال

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

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

). م٣١/٠٧/٢٠١١هـ (املوافق ٣٠/٠٨/١٤٣٢مليون ر�ال سعودي �� تار�خ  ) ثالثمائة وست�ن٣٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠مراحل ح�ى بلغ (

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

/ق ٤٤ر الوزاري رقم ) ثالثمائة وستون مليون ر�ال سعودي. وقد أصدر معا�� وز�ر التجارة والصناعة القرا٣٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠(

هـ (املوافق ٠٥/٠٧/١٤٣٣م) بإعالن تحول الشركة إ�� شركة مساهمة. و�تار�خ ٠٨/٠١/٢٠١٢هـ (املوافق ١٤/٠٢/١٤٣٣وتار�خ 

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

) خمسمائة مليون ر�ال سعودي مقسم إ�� ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ت ز�ادة رأس مال الشركة إ�� (م) تم٠٣/٠٩/٢٠١٤(املوافق 

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

 الشركة ا�حا��.

 :ةواالس��اتيجي الرؤ�ة والرسالة

 رؤ�ة الشركة-أ

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

 مناسبة.

 رسالة الشركة-ب  

 أن ت�ون الشركة املصنع واملورد املفضل للمنتجات الورقية عالية ا�جودة  •

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

 ال�وادر التا�عة لها لتلبية تلك االحتياجات من خالل االستخدام األمثل ملرافقها التصنيعية ومواردها البشر�ة. تحف�� جميع •

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

 اس��اتيجية الشركة-ج 

اسية للشركة ع�� الس�� لتحقيق أفضل عائد استثماري ممكن ملساهم��ا، باإلضافة إ�� االل��ام بتقديم ترتكز القيم األس

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

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

 :املرتبطة بأعمال الشركة، فقد ابتكرت الشركة اس��اتيجية ترتكز ع�� سلسلة من ا�خطوات املباشرة التالية

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

 ليف وتحقيق قيمة مضافة.االستغالل األمثل للموارد ��دف خفض الت�ا •

 لتعز�ز ا�حضور اإلقلي�ي والعال�ي. ت ال�ي تصنعها الشركة ومواصفا��االتوسع �� منظومة املنتجا •

 رضاء العميل. رفع مستوي ، و الت�امل العك��ي مع الشر�ات التا�عة لضمان تور�د املواد ا�خام الالزمة للمصنع •
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 :
ً
 والتنمية البشر�ة –و�رامج املسؤولية  –وا�جوائز  –ومجموع��ا للشركة النشاط الرئي��ي ثانيا

) سنة املاضية أن تصبح من ك��ى شر�ات تصنيع ١٤الشركة متخصصة �� إنتاج وصناعة الورق واستطاعت خالل ف��ة الـ (

 لتواكب م الورق
ً
نشآ��ا أحدث املعاد تدو�ره �� اململكة العر�ية السعودية ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا، و�س�� حثيثا

التطورات التكنولوجية. وتقدم الشركة منتجات ذات جودة عالية وذلك نتيجة للتطو�ر املستمر ع�� استثمارا��ا املستمرة �� 

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

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

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

 اعلية.الت�لفة األساسية لإلنتاج بكفاءة وفتحس�ن وإدارة 

 �م:٢٠١٥خالل العام  الشركةال�ي حصلت عل��ا  جوائز الشهادات وا 

ومازالت من قبل  شهادات ا�جودة وشهادة ري��ي العاملية وشهادة التم�� �� االبت�ار ال�ي حصلت عل��م الشركة إ��باإلضافة 

 م من ا�حصول ع�� ا�جوائز التالية:٢٠١٥العام  لتمكنت الشركة خالتحتفظ ��ا 

 ف��ة االعتماد التفاصيل املانحة ا�جهة اتالشهاد

 جائزة التنافسية املسؤولة

 مكرر. املركز الثالث

امللك  مؤسسة

 خالد ا�خ��ية

و�� منظمة مستقلة مانحة وغ�� هادفة للر�ح، حصلت الشركة ع�� 

  املركز الثالث ب�ن
ً
�� "املؤشر السعودي  الشر�ات األع�� تصنيفا

 للتنافسية املسؤولة"

 م٢٠١٥

جائزة أفضل برنامج 

مت�امل مدمج �� عمليات 

 .الشركة

منتدى املسئولية 

االجتماعية 

 السعودية

وقد فازت الشركة �� فئة املبادرة املت�املة املدمجة تنظمھ شركة إنفورما، 

�� العمليات عن برنامجها التطو�ري (التوجيھ الوظيفي) الذي تقدمھ 

 بالعمل بالشركة. انخراطهمل �خر��� املعهد العا�� للصناعات الورقية حا

 م٢٠١٥

 ورق أفضل مدير مصنع

 .ع�� مستوي العالم

منظمة صناع 

 (PPI)الورق 
 م٢٠١٥ العالم،فئة أفضل مدير مصنع ع�� مستوى  عنجائزة صناعة الورق 

 

 لية االجتماعية للشركة: ؤو املس 

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

وال ، و�أ�ي ال��ام الشركة ليس فقط بتحقيق أر�اح ملساهم��ا، �� هذا الشأن مجتمعها وتلبية لتوج��ات القيادة الرشيدة للمملكة

�� ذلك اال�عاد ولكن تمتد لتشمل البيئة والعامل�ن وأسرهم وفئات أخرى من ا�جتمع. مراعية  ،بتنمية االقتصاد القومي فقط

 االتية:

 ومن خالل خلق فرص العمل ومصادر الدخل. السلع،عن طر�ق خلق القيمة من خالل إنتاج  :البعد االقتصادي

عن طر�ق رعاية شؤون العامل�ن وتحقيق الرفاهية االجتماعية واالستقرار النف��ي واألمان الوظيفي لهم  البعد االجتما��: 

 واملساهمة مع منظمات ا�جتمع �� تنميتھ.   عكس بدوره ع�� خدمة أ�شطة الشركةواإلنتاجية مما ينوتنمية قدرا��م الفنية 

عن طر�ق مراعاة آثار أعمال وأ�شطة الشركة ع�� البيئة الطبيعية وا�حد من التلوث واالستخدام األمثل والعادل : البعد البيئي

 غ�� املتجددة.
ً
 للموارد الطبيعية وخصوصا
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مؤسسات ا�جتمع املد�ي أ�ى �عاوننا للعام السا�ع ع�� التوا�� مع شركة النبتة األو��  والتعاون مع ا�جتم��استمرارا لالستثمار و 

مدرسة من املدارس ا�ح�ومية واالهلية  ٣٠طر�ق تطبيق برنامج "ح�اية نفاية" ��عن  وال��بو�ة والتوعو�ةل�خدمات التعليمية 

رحلة ر�اض األطفال والصفوف م) طفل من ٢٤٧٥برنامج "جددها ودورها" ع�� ( لثانو�ة وتم تطبيق�� املرحلة املتوسطة وا

محصلتھ من�ج تفاع�� لطالب  وال�ي أصبحتبرنامج (بيئتنا عاملنا) املوجھ للنشء بثماره  وقد أ�ياألولية للمرحلة االبتدائية. 

 ال�حيحة و�شر ثقافة التدو�ر. ةوالسلوكيات البيئياملرحلة االبتدائية �ساهم �� غرس القيم 

واس�و) بالتنسيق مع شركة وتدو�ر ا�خلفات (�شركة تجميع  االجتماعيةوح�ى تتظافر ا�جهود سو�ة يقوم قسم املسؤولية 

العمل ال�ي تقدمها النبتة لي�ونوا ا�جهة القيمة ع�� التطبيق  باملشاركة بورشالنبتة األو�� بتفعيل ثقافة التدو�ر عند النشء 

 .�ش�ل أو�ح إل��م من خالل وجود التطبيق الفع�� ماثال أمام أعي��م وإيصال الصورةسس التدو�ر أل 

�شركة  االجتماعية�� ا�جتمع ا�ح�� عند هذا ا�حد بل نتخطى ذلك عن طر�ق قسم املسؤولية  ااستثماراتنكما ال تقف حدود 

حيث نوفر لهم حاو�ات  باملدارس،املتمثلة  املؤسسات التعليميةو  ور�ات البيوت(واس�و) لنصل إ�� �غي�� املفاهيم لدى أر�اب 

ذي منفعة متبادلة  االستثمار�عو�ضات مالية نظ�� النفايات ا�جمعة بحيث يصبح هذا  ونقدم لهمإعادة التدو�ر الثالثية 

 األرض،يوم  مثل:يات ا�حلية كما شاركنا �عدد من الفعال واملصا�ع، األحياء،كما امتدت رقعة �عاوننا لتشمل مراكز  للطرف�ن،

 التار���. ومهرجان جدة

 الوظائف:  برنامج سعودة 

خفض اعتماد الشركة ع�� العمالة الوافدة من خارج و  نللسعودي�ركة بتوف�� وظائف تقنية ��دف اس��اتيجية السعودة �� الش

تل��م الشركة بتوظيف املواطن�ن السعودي�ن �� مختلف الوظائف لد��ا ل�حفاظ ع�� النسبة النظامية املقررة للسعودة و  اململكة.

املوظفون السعوديون ا�جدد تدر�ًبا ع��  الشركة و�تلقىوال�ي تفرض ع�� املنشآت العامة �� اململكة العر�ية السعودية، بما ف��ا 

ية لضمان نجاح الشركة �� جذب املوظف�ن املؤهل�ن وا�حفاظ عل��م. ولكن التحدي املستمر رأس العمل وأحياًنا �� فصول دراس

�� توظيف املواطن�ن السعودي�ن يكمن �� ا�حصول ع�� املوظف�ن املؤهل�ن واالحتفاظ ��م. وتتبع الشركة اس��اتيجية للسعودة 

ة وز�ادة االعتماد ع�� العمالة السعودية، و�عتمد من خالل حجز وظائف معينة للسعودي�ن فقط �وسيلة لرفع مستوى السعود

 اس��اتيجية الشركة للسعودة ع�� النقاط التالية:

  حصلت الشركة ع�� تصنيف بالتي�ي �� برنامج نطاقات. حيث املطلو�ة نظامياتحقيق �سبة السعودة 

  الوظيفية مهار��مأ�شاء قسم �سائي إداري �جميع اقسام الشركة مع تدر���م وتطو�ر. 

 بصفة دور�ة. إعداد دورات لغة انجل��ية للسعودي�ن ودورات سالمة معتمدة من جهات محلية ودولية 

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

 السعودي�ن: شباببرنامج تدر�ب وتأهيل ال 

 من أهداف الشركة �� 
ً
تحت مظلة ") اتفاقية العمل املش��كالشركة (" أبرمت توط�ن الصناعة بالكفاءات الوطنيةانطالقا

�� لتقنيات الورقية والصناعية ي وامل�ي إل�شاء املعهد العا�� لملؤسسة العامة للتدر�ب التق�ا مع ةالشرا�ات االس��اتيجي

السعودي�ن  خرج�ن الثانو�ة العامة من الشبابالتدر�ب املتم�� �مدينة جدة ب�� الن�لة و��دف اتفاقية العمل املش��ك إ�� توف�� 

 بما يضمن لهم الوظائف املناسبة.
ً
 وفنيا

ً
و�تو�� املعهد تزو�د الشركة والشر�ات األخرى باملهارات الفنية من  لتأهيل��م علميا
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متدرً�ا  )٩٨(باملعهد العا�� حالًيا قرابة  و�تدرب م٢٠١٥) طالب من املعهد خالل العام ١٠٢(تخر�ج  السعودي�ن وتما�خرج�ن 

كما يتلقى موظفو  متدرب سنوً�ا. ٧٠٠. ويستطيع املعهد العا�� قبول تدر�ب ح�ى (كموظف تحت التدر�ب) الشركة تحت رعاية

 بالسالمة �� موقع العمل باإلضافة إ�� تدر�ب خاص بالوظيفة ا�حددة ل
ً
 خاصا

ً
  �ل م��م.الشركة فور االلتحاق بالعمل تدر�با

��دف تحقيق الفوائد املرجوة �ش�ل دوري  املوظف�نتطو�ر وتدر�ب برامج  تنفيذ شركة ع��كما ركزت إدارة املوارد البشر�ة بال

 من أجل األفراد واملنظمات وا�جتمع �ش�ل عام. 

 :
ً
 ملستقبلية واملزايا التنافسية والتوسعات واالفاق ا الشركة الهامة خطط وقراراتثالثا

 :٢٠١٥العام املا�� �� الهامة الشركة وقرارات  خطط -أ

  م.٢٠١٥�� مايو سوق األسهم السعودية  ��العام  لالكتتاب من أسهم الشركة %٣٠إدراج 

  ةوالتشغيليتطو�ر خطوط اإلنتاج األول والثالث ورفع كفاء��م اإلنتاجية . 

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

  من إعادة تدو�ر وتوف�� كميات أك�� من املواد ا�خام وال�ي  تھستتمكن الشركة بواسطالورق ا�حوري والذي �شغيل �جان

 لتعظيم القيمة االقتصادية لهذه املواد وحماية للبيئة. �ان يتم ردمها �� السابق

  ي إصابات خط��ة ولم ��جل عل��ا أي مخالفة بيئية وتم تطو�ر أنظمة السالمة م لم ��جل الشركة أ٢٠١٥خالل العام

م �� إطار خطط الشركة ل�حفاظ ع�� بيئة عمل أمنة و�حية وا�حفاظ ع�� سالمة ٢٠١٥وال�حة والبيئة خالل العام 

 منسو���ا.

 تنفيذه، وذلك �سبب وجود  وتأجيل الرا�عا�شاء خط اإلنتاج  شروعمدراسة ا�جدوى املتعلقة ب الشركة إعادة قررت

صعو�ات لوجستية تتمثل �� تأخر ا�حصول ع�� املوافقات الالزمة ل��و�د املشروع بالوقود عالوة ع�� املتغ��ات ال�ي طرأت 

  األسواق ع��
ً
 حسب ما أعلنت عنھ الشركة ع�� موقع تداول.مؤخرا

 ) تطبيق برنامجSAP(  واالرتقاء و�ش�لبالبنية التحتية للتقنية  االرتقاءوذلك ��دف  م٢٠١٥�� مرافق الشركة خالل العام 

 ة. الشركداء أ و�التا�� ا�ع�اس إيجا�ي مباشر ع�� و�عز�ز الرقابة العمليات بأداءمباشر 

  :بناء ع�� توصيات هيئة السوق املالية فيما يخص البدء �� اعداد خطة تطبيق معاي�� خطة تطبيق معاي�� ا�حاسبة الدولية

م بتع�ن مستشار خار�� إلعداد ومتا�عة تطبيق خطة التحول ا�� معاي�� ٢٠١٥حاسبة الدولية قامت الشركة خالل العام ا�

 ا�حاسبة الدولية ع�� املراحل التالية:
 

تم عقد ورشة عمل للمعن�ن بالشركة مع املستشار ا�خار�� إليضاح م ٢٠١٥�� شهر نوفم�� من العام  مرحلة تمهيدية: -١

واستعراض امثلة تطبيقية وعملية لألنظمة املعاي�� ال�ي شملها التغ�� والفرق ب�ن نظام ثقبة ومعاي�� ا�حاسبة الدولية 

 ا�جديدة.

ا�حاسبية ا�حالية مقارنة مع سات تحليل وتحديد الفجوة ب�ن املمارسات والسيا عن طر�ق املرحلة األو�� تحليل الفجوة: -٢

واملوظف�ن  وال��امج املستخدمةواألنظمة العمل  طواتخاملتطلبات ا�خاصة بتطبيق املعاي�� الدولية وما هو تأث�� ذلك ع�� 

 لذلك 
ً
 م.٢٠١٦ ��اية الر�ع األول من العام��  هذه املرحلة تنت�ي وسوفوالتغ��ات املطلو�ة تبعا
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 ملعاي�� ا�حاسبة الدولية وتدر�ب املوظف�ن  التطبيق التجر��ي:املرحلة الثانية بدء  -٣
ً
البدء �� تنفيذ التغ��ات املطلو�ة طبقا

 للمعاي�� الدولية بال��امن مع النظام ا�حا��
ً
املرحلة ب��اية تنت�ي و  ع�� تطبيق السياسات ا�حاسبية واعداد القوائم طبقا

 م.٢٠١٦ الر�ع الثا�ي من العام

 ملعاي�� ا�حاسبة الدولية بال��امن مع  الثالثة التطبيق الفع�� ملعاي�� ا�حاسبة الدولية:املرحلة  -٤
ُ
اصدار القوائم املالية طبقا

 للنظام القديم ب��اية الر�ع الثا�ي من العام 
ً
م واالستمرار هكذا ح�ى اغالق العام بتمام التحو�ل ا�� ٢٠١٦اصدراها طبقا

 ملعاي�� ا�حاسبة الدولية.�ذلك ي�ون م و ٢٠١٧املعاي�� ا�جديدة و�داية عام 
ً
 جميع القوائم تم إصدارها طبقا

 بمشيئة هللا.م ٠١/٠١/٢٠١٧ من اعتبارالتطبيق معاي�� ا�حاسبة الدولية  استعدادهاالشركة تؤكد و�ناء ع�� ا�خطة فأن 
 

 املزايا التنافسية والتوسعات اآلفاق املستقبلية  -ب

 املزايا التنافسية 

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

ً
 موقعا

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

 تمكنت الشركة من تحقيق هذه املزايا التنافسية ع��: 

 وتب�ي مبدأ الت�امل العك��ي.  مل بالشركة والشر�ات التا�عة لهااعتماد نموذج عمل مت�امل ب�ن قطاعات الع .١

 .مستقبالألف طن سنو�ا وجاري ز�ادتھ  ٤٢٠ورق �� املنطقة حيث تبلغ طاق��ا اإلنتاجية للالشركة من أك�� املنتج�ن  .٢

ات و�رامج خفض للمنتجرامج الت�لفة التنافسية ب�� إطار  ت متنوعة تل�ي �ل احتياجات السوق القدرة ع�� انتاج منتجا .٣

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

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

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

 التوسعات واآلفاق املستقبلية 

تلبية النجاحات وا�حفاظ ع�� وضعها الر�ادي و  ملواصلةاإلنتاجية �س�� الشركة دائما ا�� تطو�ر خطوط انتاجها وز�ادة طاق��ا 

�دف الشركة ا�� احتياجات السوق من الطلب املتنامي ع�� منتجا��ا كما تطور الشركة ا�خدمات املساندة لهذه ا�خطوط و�

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

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

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

٢.  
ً
 وذلك بتقديم خاالستمرار �� بناء وا�حافظة ع�� قاعدة عمالء دائم�ن للشركة عامليا

ً
دمات ومنتجات بجودة عاملية واقليميا

 تلبية طموحات وتطلعات هؤالء العمالء.

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

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

 واسطة �جان الورق ا�حوري.استخدام املواد ا�خام ال�ي �ان من الصعب استخدامها من قبل بالتوسع ��  .٥
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 :
ً
 لشركة وشر�ا��ا التا�عة وعملياتھا�خاطر املتعلقة بنشاط ارا�عا

 بصورة جوهر�ة إذا  �اتدفقا�و  �اعمليا�ونتائج املستقبلية.  �اتوقعا�املالية، و  هاظروفإن �شاط الشركة، و 
ً
النقدية قد تتأثر سلبا

 ما حدثت أو تحققت أي من ا�خاطر التالية ال�ي ترى إدارة 
ً
او إذا ما حدثت أية مخاطر آخري لم يتسن  أ��ا جوهر�ة الشركة حاليا

خذ الشركة �افة �خاطر خالل ممارس��ا أل�شط��ا وتتملثل هذه اتتعرض  �أي كيان صنا�� تحديدها �� الوقت ا�حاضر، والشركة

للتقليل من أثار هذه ا�خاطر املمكنة وتضع السياسات وتقدم الدعم واملعلومات ال�افية لقسم ا�خاطر واالمتثال اإلجراءات 

 :ي�� أنواع ا�خاطر ال�ي قد تواجھ الشركة الشركة وفيماع�� أداء 

 :والسياسيةمخاطر التقلبات االقتصادية 

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

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

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

 الحق. اقتصادي تباطؤ اقتصادي او انتعاش مدة أيبوقت وقوة أو 

 :ا�خاطر املتعلقة بنشاط الشركة وشر�ا��ا التا�عة وعمليا��ا

استمرار عدم ع�� إدارة الشركة نخبة من أفضل الكفاءات اإلدار�ة والفنية و �عمل  :االعتماد ع�� موظف�ن رئيسي�نمخاطر  -١

اهم ا�خاطر املؤثرة �� تطو�ر واستمرار الشركة لذلك تحرص الشركة وشر�ا��ا التا�عة دائما  منالعمل ��  هذه الكفاءات

 بالشركة.لدى فر�ق العمل  ماءاالنتع�� توف�� املناخ امل�جع ع�� االستمرار�ة واالبداع �� العمل وتنمية روح الوالء و 

�عتمد إيرادات وأر�اح الشركة ع�� األسعار السائدة للسلع واملواد ا�خام  :هاسعار تقلب او مخاطر عدم توفر املواد ا�خام  -٢

لذلك لتقلبات سريعة وواسعة النطاق،  عرضة األسواق وال�ي بطبيع��اوكذلك مدي توافرها ��  وخاصة مخلفات الورق

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

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

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

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

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

مع أرام�و �� املواعيد القانونية  ةالقائمالتور�د  اتفاقيةتجديد  ع�� وتحرص الشركة دائما ،ا��ا املستقبلية الشركة وتوقع

  كما تحرص ع�� استيفاء املتطلبات وتنفيذ التعهدات الواردة �� هذ االتفاقية.

ع�� قطعة  منطقة ا�خمرة بمدينة جدة �� منطقة صناعية خاصةيقع مصنع الشركة ب مخاطر موقع الشركة ا�جغرا��: -٤

وتمتلك الشركة �افة ال��اخيص الالزمة ملزاولة �شاطها �� موقعها ا�حا�� وتحرص ع��  ،بال�امل للشركةأرض مملوكة 

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

 .ع�� أعمال الشركة ووضعها املا�� املدن الصناعية (مدن)، سوف يؤثر

  يتألف مصنع الشركة من عدة خطوط إنتاج وآالت لصناعة الورق. ا�خاطر التشغيلية والتوقف غ�� املتوقع لألعمال: -٥

، سواء ألسباب فنية (�انقطاع إمدادات الكهر�اء أو إذا ما طرأ أي أمر من شأنھ التأث�� ع�� أعمال املصنع سلو�التا�� ف
ً
با
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ائج سيؤثر �ش�ل جوهري ع�� نتمما يؤثر ع�� استمرار�ة أعمالھ ال قدر هللا  ياه) أو �عرضھ ألي حادث أو طارئ الطاقة أو امل

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

طو�لة االمد مع أك�� من جهة لتور�د كميات  توكذلك ترتبط �عقود واتفاقيا التوليد الطاقة الكهر�ية ال�ي �غطي احتياجا��

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

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

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

أعمال  ي يمكن أن يؤثر سلبا ع�� نتائجة الشركة ع�� تور�د منتجا��ا لعمال��ا والذالنقل هذه قد تؤثر �ش�ل مؤقت ع�� قدر 

 وتوقيع اتفاقيات مع شر�ات تقديم خدمات النقل ل�حرص ع�� ةوتحرص الشركة دائما ع�� بناء شر�ات اس��اتيجي .الشركة

 ات دائما با�جودة والسعر املنافس.توافر هذه ا�خدم دوام

 :والقطاع بالسوق  املتعلقة ا�خاطر 

 والقدرة ملنتجا��ا مناسبة ع�� ا�حفاظ ع�� أسعار قدر��اب للشركة املستقب�� األداء يتأثر املنتجات: بأسعار  املتعلقة ا�خاطر  -١

 ال��ائي السعر ألن مضمون  غ�� أمر وهذا املنتجات أسعار رفع خالل من عمال��ا إ�� اإلنتاج ت�اليف �� ز�ادة أي تحو�ل ع��

 .ا�ح�� والعال�ي السوق  �� والطلب العرض ع�� �عتمد ملنتجا��ا الشركة عليھ تحصل أن يمكن الذي

�شاط الشركة �� قطاع واحد من صناعة الورق وهو تصنيع الورق الب�ي  ي��كز: والتخصصا�خاطر املتعلقة ب��ك�� القطاع  -٢

إنفاق الفرد، وتطور أنماط وأساليب التغليف الور�� من النمو �� اإلنتاج الصنا�� والزرا��، وز�ادة عوامل إن  املعاد تدو�ره.

.
ً
 أو إيجابا

ً
 قبل املصنع�ن، وتطور الو�� بأهمية تدو�ر الورق، �عت�� جميعها عوامل أساسية مؤثرة �� هذه الصناعة سلبا

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

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

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

 �� أسعار منجا��ا نتيجة لهذه منافس�ن خارج�ن 
ً
 ع��  املنافسة،و�مكن ان تواجھ الشركة انخفاضا

ً
و�التا�� التأث�� سلبا

�عتمد قدرة الشركة التنافسية ع�� تمي�� منتجا��ا عن املنتجات األخرى املعروضة �� السوق، وذلك من و أعمال الشركة 

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

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

 ا�خاطر املالية 

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

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

 طى قيمة مطالبات الشركة قيمة التأم�ن الذي تحتفظ بھ الشركة، أو أال ي�ون الضرر الذي �حق ��ا مغ
ً
 بال�املتأمينيا

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

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

نقدية والتمو�ل ال�ي تحصل عليھ من ا�جهات والبنوك املمولة لها، كما قد تحتاج الشركة إ�� تمو�ل إضا�� �� وتدفقا��ا ال
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او  املستقبل، وعليھ فإن أي تأخ�� أو إخفاق �� تأم�ن هذا التمو�ل عند ا�حاجة، أو توفر التمو�ل ولكن �شروط غ�� مواتية

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

إن مخاطر االئتمان �� مخاطر تكبد خسارة مالية �سبب عدم قدرة عمالء الشركة ع�� الوفاء ا�خاطر االئتمانية:  -٣

 بالذمم التجار�ة املدينة
ً
الشركة عن تحليل ا�خاطر  ال تتمكنقد ، و بال��اما��م. وتتعلق ا�خاطر االئتمانية للشركة أساسا

 ي�ون لھ تأث�� سل�ي ع�� أعمال الشركة وتوقعا��ا.مما  متدن،مواجهة أداء ما�� م��م و�مكن لعدد ؤالء العمالء ئتمانية لهاال 

 العمالت صرف أسعار �خاطر معرضة الشركة التمو�ل: وت�اليف العمالت صرف وأسعار  الفائدة �سب تذبذب مخاطر  -٤

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

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

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

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

االحتياطات القانونية، وحدود االئتمان املتوفرة، واألوضاع االقتصادية العامة، وعوامل أخرى تخضع لتوصية مجلس 

 .
ً
� جوهري �� هذه العوامل قد يؤثر ع�� قدرة الشركة بالنسبة واي �غ� اإلدارة �� إعالن توزيع األر�اح حسبما يراه مناسبا

 و�خضع توزيع األر�اح ملتطلبات النظام األسا��ي وتلبية اش��اطات املمول�ن.لتوزيع األر�اح 

  ا�خاطر املتعلقة باألنظمة واللوائح والتصار�ح وال��اخيص

تخضع الشركة وأعمالها �� مجال صناعة وإنتاج الورق وأعمال تجميع وتدو�ر  :ةالتشريعات والقوان�ن والبيئة التنظيمي -١

و�� حالة إدخال تطبق األنظمة والقوان�ن املعمول ��ا �� اململكة العر�ية السعودية بصفة خاصة  إشرافيھالنفايات �جهات 

�عديالت ع�� األنظمة أو اللوائح ا�حالية أو صدور أنظمة أو لوائح جديدة تتعلق بصناعة وإنتاج الورق أو بتجميع وتدو�ر 

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

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

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

ً
 التأث�� سلبا

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

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

 .اعدم مخالفة الشركة او شر�ا��ا التا�عة لألنظمة واللوائح خالل القيام بأ�شط��

أن ووالسالمة  البيئية  ظمةتعلقة بأنتنطوي أعمال الشركة وشر�ا��ا التا�عة ع�� �عض ا�خاطر امل البيئة والسالمة: خاطر م -٢

لتوف�� متطلبات بيئية ووقائية للسالمة أن يز�د من ت�اليف  صرامةمن شأن إلزام املصا�ع �� املستقبل بتطبيق معاي�� أك�� 

 الشركة مما سيؤثر ع�� نتائج اعمالها 
ً
 ل�حفاظ ع�� البيئة واوتو�� الشركة اهتماما

ً
وتطبق من والسالمة �� أعمالها،أل بالغا

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

الدور�ة للموظف�ن للسالمة والتأكد من توحيد للتعامل مع �ل حاالت الطوارئ وا�حوادث ا�� جانب اجراء التدر�بات 

 وتطبيق السالمة مع �ل االقسام، والتأكد من تطبيق السالمة �� أعمال الصيانة واألجهزة واملبا�ي.
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 :
ً
 املالية ا�خمس األخ��ة: م�خص ألصول الشركة وخصومها ونتائج االعمال للسنواتخامسا

 الدخل تم�خص األصول وا�خصوم ومؤشرا -١
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  جغرا�� إلجما�� إيرادات الشركة وشر�ا��ا التا�عة (مليون ر�ال) تحليل -٢

 البيان م ٢٠١٤مبيعات  م ٢٠١٥مبيعات 

 داخل اململكة  ٥٣٧ ٤١٨

 خارج اململكة  ٢٨٩ ٢٦٣

 ا�جموع ٨٢٦ ٦٨١
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 م (ألف ر�ال) ٢٠١٤م مقارنة بالعام ٢٠١٥لفروق ا�جوهر�ة �� النتائج التشغيلية للعام ا -٣

 مؤشرات قائمة الدخل  ٤٢٠١ ٥٢٠١ التغ��ات �سبة التغ��ات %

 املبيعات ٨٢٦٫٤٢٨ ٦٨١٫١٧٠ )١٤٥٫٢٥٨( %١٨ -

 ت�لفة املبيعات )٥٩١٫٧١٥( )٥٠٨٫٣١٤( -٨٣٫٤٠١ %١٤ -

 إجما�� الدخل ٢٣٤٫٧١٣ ١٧٢٫٨٥٦ )٦١٫٨٥٧( %٢٦ -

 مصار�ف بيع و�سو�ق )٣٨٫٨٥٢( )٤٠٫٧٤١( ١٫٨٨٩ %٥

 مصار�ف إدار�ة وعمومية )٥٣٫٨٧٣( )٥٠٫٢٥٠( )٣٫٦٢٣( %٧

 الر�ح التشغي�� ١٤١٫٩٨٨ ٨١٫٨٦٥ )٦٠٫١٢٣( %٤٢ -

 خري او وز�اة  مصار�ف مالية )٣٠٫٦٤٩( )٢٦٫٧٤٧( )٣٫٩٠٢( %١٣ -

 صا�� الر�ح �عد الز�اة ١١١٫٣٣٩ ٥٥٬١١٨ )٥٦٫٢٢١( %٥٠ -
 

 أسباب التغ��:

 .بيع للمنتجات الورقية�سبب انخفاض كمية املبيعات باإلضافة ا�� انخفاض اسعار ال %١٨: انخفضت املبيعات بنسبة املبيعات -

ا��  باإلضافةخام  ت�لفة املوادالت�اليف املباشرة وخصوصا  �سبب انخفاض %١٤املبيعات بنسبة  انخفضت ت�لفة :املبيعاتت�لفة  -

 املبيعات.انخفاض كمية 

سعار بيع املنتجات ا�سبب انخفاض كمية املبيعات باإلضافة ا�� انخفاض  %٢٦: انخفض الر�ح االجما�� بنسبة الر�ح اإلجما�� -

 الورقية 

ارتفاع  �سببال�حن ز�ادة مصروفات البيع والتسو�ق نظرا الرتفاع مصروفات  �سبب %٥ بنسبةزادت  :البيع والتسو�ق صار�فم -

 التصدير. كميات

السبب الرئي��ي لالنخفاض ا�� عكس مخصص الديون  ويعودم ٢٠١٥خالل العام  %٧خفضت بنسبة ان وعمومية:مصار�ف إدار�ة  -

 املش�وك �� تحصيلها.

�سبب انخفاض كمية املبيعات باإلضافة ا�� انخفاض اسعار البيع للمنتجات  %٤٢انخفض الر�ح التشغي�� بنسبة  الر�ح التشغي��: -

 التصدير.ارتفاع مبيعات  ال�حن �سببالبيع والتسو�ق نظرا الرتفاع مصروفات  ارتفاع مصروفاتالورقية باإلضافة ا�� 

بنود  ��ا�� انخفاض  إلضافةباانخفضت املصروفات املالية االخرى �سبب انخفاض مصار�ف التمو�ل  وأخري:مصار�ف مالية  -

 ومخصص الز�اة.االخرى  املصروفات

  .�ر�ح التشغي�الالر�ح و  إجما��النخفاض �ل من  % ٥٠الر�ح بنسبة  صا�� انخفض الز�اة:صا�� الر�ح �عد  -
 

 تقار�ر قطاعات األعمال وتأث��ها ع�� نتائج األعمال: -٤

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

 م وللسنت�ن املن��يت�ن �� ذلك التار�خ ٢٠١٤م و٢٠١٥د�سم��  ٣١املوحدة ا�ختارة كما ��  املاليةتم ت�خيص املعلومات -(ب)       

 لقطاعات األعمال 
ً
   -: كما ي��وفقا
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 البيان

 (األرقام باأللف ر�ال سعودي)
 قطاع التجارة قطاع الصناعة

أرصدة ومعامالت ب�ن 

 القطاعات
 ا�جموع

٥٢٠١ 

 ١٫٥٩٣٫٤٥٢ )٨٢٬٦٩٧( ١٥١٬٧٦٩ ١٬٥٢٤٬٣٨٠ املوجوداتمجموع 

 ٦٨١٫١٧٠ )٢١٣٬٣٣٧( ٢٥٩٬٩٤٥ ٦٣٤٬٥٦٢ املبيعات

 ١٧٢٫٨٥٦ )٥٦٢( ٣٠٬٦٩٤ ١٤٢٬٧٢٢ إجما�� الر�ح

 

 

 ١٠٠٫٥٤٦ - ١١٫٢٩٤ ٨٩٫٢٥٢ وإطفاءاس��الك 

 ٥٥٫١١٨ )٥٫٤٠٢( ٥٫٤٠٢ ٥٥٫١١٨ صا�� الدخل

٢٠١٤ 

 ١٫٥٠٢٫١٧٦ )٧٥٫٩٧٢( ١٢٤٫٠٩٣ ١٫٤٥٤٬٠٥٥ املوجوداتمجموع 

 ٣٢٠٫٨٣٩ ٧٧٠٫٣١٦ املبيعات

 

)٨٢٦٫٤٢٧ )٢٦٤٫٧٢٨ 

 ٢٣٤٫٧١٣ - ٤٩٫٧٦٥ ١٨٤٫٩٤٨ إجما�� الر�ح

 ٨٧٫٩٢٢ - ٩٫٨٩١ ٧٨٫٠٣١ اس��الك 

 ١١١٫٣٣٩ )٢٥٫٠٢٢( ٢٥٫٠٢٢ ١١١٫٣٣٩ الدخلصا�� 
 

ا�جموعة أعمالها �� اململكة العر�ية السعودية ودول مجلس التعاون ا�خلي�� وشمال وشرق أفر�قيا و�عض املناطق  تباشر-ج) 

م وللسنت�ن املن��يت�ن �� ذلك التار�خ ٢٠١٤و ٥٢٠١د�سم��  ٣١ا�جغرافية األخرى. تم ت�خيص �عض املعلومات املالية كما �� 

 
ً
     -ما ي��: ك للتوزيع ا�جغرا�� وفقا

 البيان

 (األرقام باأللف ر�ال)

اململكة العر�ية 

 (الصناعة)السعودية

دول مجلس 

 (التجارة)التعاون 

دول 

 أخرى 

أرصدة ومعامالت 

 ب�ن القطاعات
 ا�جموع

٢٠١٥ 

 ٨٦١٬١٧٠ )٢١٣٬٣٣٧( ١٩٨٬٥٥٤ ٦٤٬٦٥١ ٦٣١٬٣٠٢ املبيعات

٢٠١٤ 

 ٨٢٦٬٤٢٧ )٢٦٤٬٧٢٨( ٢١٣٬١٧٩ ٧٥٬٨٠٤ ٨٠٢٬١٧٢ املبيعات

 

 يضاح ألي اختالف عن معاي�� ا�حاسبة:إ -٥

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

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

 الشر�ات التا�عة: -٦

 �سبة امللكية دولة النشاط دولة التأسيس النشاط رأس املال اسم الشركة

 السعودية تجميع وتجارة الورق املستعمل  مليون ر�ال ٢٠ شركة تجميع وتدو�ر ا�خلفات 
ودول  السعودية

 خرى ا�خليج وا
١٠٠% 

تجميع وتجارة الورق املستعمل  ألف ر�ال ١٠٠ املتخصصةاإلنجازات شركة 

 

 %١٠٠ السعودية السعودية
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بالت�امل مع شرك��م األم حيث تقوم شر�ات تجميع وفرز الورق  لية محدودة و�عملالتا�عة ذات مسؤو  وا�جدير بالذكر أن جميع الشر�ات

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

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

  :سياسة توزيع األر�اح -٧

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

 للنظام األسا��ي للشركة وذلك دون التأث�� ع�� قدرة الشركة �� اإليفاء بال��اما��ا املالية 
ً
نظام حوكمة الشركة الداخ�� طبقا

 توسع��ا املستقبلية. وقد نص نظام الشركة ع�� التا��:وتمو�ل 

) من األر�اح الصافية لت�و�ن احتياطي نظامي، و�جوز ل�جمعية العامة العادية وقف هذا %١٠يجنب عشرة باملائة ( •

 التجنيب م�ى بلغ االحتياطي املذ�ور نصف رأس املال.

ارة تجنيب �سبة من األر�اح الصافية لت�و�ن احتياطي اتفا�� يجوز ل�جمعية العامة العادية بناء ع�� اق��اح مجلس اإلد  •

 وتخصيصھ لغرض أو أغراض معينة.

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

 ) من البا�� مل�افأة مجلس اإلدارة.%١٠يخصص �عد ما تقدم �سبة ال تز�د عن ( •

املساهم�ن كحصة إضافية �� األر�اح. تدفع األر�اح املقرر توزيعها ع�� املساهم�ن �� امل�ان واملواعيد  يوزع البا�� �عد ذلك ع��  •

 للتعليمات ال�ي تصدرها وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق املالية السعودية.
ً
 ال�ي يحددها مجلس اإلدارة، وفقا

عن العام املا�� ع�� املساهم�ن مليون ر�ال أر�اح نقدية  ٤١وزيع ت ٢٠١٥ابر�ل  ٢٣اعتمدت ا�جمعية العامة للشركة بتار�خ   •

 .م٢٠١٤

:
ً
 م ٢٠١٥�� األسهم وأدوات الدين خالل العام  والتغ��ات وصف املصا�حو  أسهم الشركة سادسا

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

الشرق األوسط لصناعة وانتاج الورق و�ا�� الشر�ات تا�عة ومملوكة جميع األسهم وأدوات الدين مصدرة باسم شركة  -أ

 بال�امل لها.

 م٣١/١٢/٢٠١٥رأس مال الشركة واألسهم ا�حرة كما ��   -ب
 ر�ال ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ راس املال املصرح بـــھ -

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

 سهم ١٤٬٩٩٨٬٩٠٠ عدد األسهم ا�حرة -

 ر�ال ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ رأس املال املدفوع -

 ر�ال ١٠ القيمة االسمية للسهم -

 ر�ال ١٠ القيمة املدفوعة للسهم -

 



h 

P a g e  | 15 

وكبار  اإلدارة وصف ألي مص�حة �� فئة األسهم ذات االحقية �� التصو�ت �عود أل�خاص (ما عدا أعضاء مجلس -٢

 م.٢٠١٥املالية الشركة بتلك ا�حقوق او أي �غ�� �� تلك ا�حقوق خالل السنة  االتنفيذين واقر�ا��م) ابلغو 

 .م٢٠١٥تقر الشركة بأ��ا لم تتلقي أي بالغات خاصة ��ذا البند خالل العام 

 م ٢٠١٥فأك�� من أسهم الشركة والتغ��ات خالل العام  %٥تفاصيل املساهم�ن الذين يملكون  -٣

 التغ�� %�سبة  صا�� التغ��  األسهم ��اية العام  األسهم بداية العام املساهم م

 %٣٤ ٦٫٠٤٠٫٤٠٠ ١١٫٦١٩٫٥٠٠ ١٧٫٦٦٠٫٠٠٠ شركة عبدالقادر املهيدب وأوالده ١

 %٣٤ ٦٫٠٤٠٫٤٠٠ ١١٫٦١٩٫٦٠٠ ١٧٫٦٦٠٫٠٠٠ شركة الفانا القابضة ٢

 %٣٠ ٢٫٩١٨٫٠٠٠ ٦٫٨١٢٫٠٠٠ ٩٫٧٣٠٫٠٠٠ عبد هللا عبد الرحمن املعمر ٣

 

وصف ألي مص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وزوجا��م وأوالدهم القصر �� أسهم او أدوات دين الشركة او شر�ا��ا  -٤

 التا�عة 

 االسم   م
 صا�� التغ��  م٢٠١٥ ��اية العام م٢٠١٥ بداية العام

 خالل العام
 �سبة التغ��

 أدوات دين األسهم أدوات دين األسهم

 %١٠٠ ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - - سليمان عبدالقادر املهيدب ١

 %٠٫٠٤ ١٠٠٠ - ٢٫٤٧٦٫٠٠٠ - ٢٫٤٧٥٫٠٠٠ عماد عبدالقادر املهيدب ٢

  % ٣٠  ٢٫٩١٨٫٠٠٠ - ٦٫٨١٢٫٠٠٠ - ٩٫٧٣٠٫٠٠٠ عبدهللا عبد الرحمن املعمر ٣

 %١٠٠ ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - - محمد عبدهللا أبونيان ٤

 %٠٫٠٤ ١٠٠٠ - ٢٫٤٧٦٫٠٠٠  ٢٫٤٧٥٫٠٠٠ عبداإللھ عبدهللا أبونيان ٥

 %١٠٠ ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - - وليد إبراهيم شكري  ٦

 %١٠٠ ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - - �ارل هن�يك ادمان ٧

 %١٠٠ ١٠٥٠ - ١٠٥٠ - - �ارل ال��تو �ارل�ي ٨
 

 ا�جلس.عضو�ة  وأسهم ضمان م٢٠١٥من أسهم الشركة لالكتتاب العام خالل عام  %٣٠امللكيات أعاله نتيجة لطرح **التغ��ات �� 
 

 التا�عة.وصف ألي مص�حة �عود لكبار التنفيذين وزوجا��م وأوالدهم القصر �� أسهم او أدوات دين الشركة او شر�ا��ا  -٥

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

 م.٢٠١٥ولم يظهر �جل األسهم أي ملكيات لهم �� أسهم الشركة خالل العام  أدوات دين الشركة او شر�ا��ا التا�عة

 مشا��ة اكتتاب أو حقوق  �ل وأي أوراق مالية �عاقدية أو مذكرات حقوصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحو  -٦

  خالل السنة املالية. او شر�ا��ا التا�عةالشركة �ا �أصدرها أو منح

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

 .م٢٠١٥السنة املالية  خالل من أسهم الشركة لالكتتاب %٣٠مع اعتبار طرح أو منح��ا الشركة أو شر�ا��ا التا�عة  أصدر��ا
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وصف ألي حقوق تحو�ل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل أو أوراق مالية �عاقدية أو مذكرات حق اكتتاب،  -٧

  .خالل السنة املالية التا�عة او شر�ا��االشركة  ا�منح�أو حقوق مشا��ة أصدرها أو 

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

 م.٢٠١٥حق اكتتاب، أو حقوق مشا��ة أصدر��ا أو منح��ا الشركة أو شر�ا��ا التا�عة خالل السنة املالية 
 

 ألي أدوات دين قابلة لالس��داد، وقيمة او شر�ا��ا التا�عةالشركة  شراء أو إلغاء من جانبوصف ألي اس��داد أو  -٨

  .وراق املالية املتبقيةاأل 

م ألي ٢٠١٥السنة املالية  خاللأو شر�ا��ا التا�عة  اد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة�ديوجد أي اس� تقر الشركة بأنھ ال

 لالست��اد.
ُ
 أدوات دين قابلة

 

 :
ً
 الشركة وشر�ا��ا التا�عة ع�� قروضالب املتعلقة املعلوماتسا�عا

 :)األرقام باأللف ر�ال( متوسطة االجلو  طو�لة قروض -أ

إجما��  ا�جهة املانحة للقرض

 والتسهيالت

 مدة

 التسهيالت

القرض  رصيد تار�خ االن��اء

 بداية العام

أضافات 

 خالل العام

ما تم سداده 

 خال ل العام

 القرض رصيد

 ��اية العام

 ١٣٩٬١١١ ٤٤٬٠٠٠ ٢٥٬٥٦١ ١٥٧٬٥٥٠ ٢٠٢٢   مارس سنوات ٥ ٤٥١٫١٠٠ صندوق التنمية الصنا��

 ١١٠٬٠٠٠ ٥٥٬٠٠٠ - ١٦٥٬٠٠٠ ٢٠١٧د�سم��  سنوات ٥ ٢٢٠٫٠٠٠  سامبا

 ٧٦٬٠٠٠ ٦٬٠٤٢ ٧٦٬٠٠٠ ٦٬٠٤٢ ٢٠١٧مارس  سنوات ٢ ٧٦٫٠٠٠ البنك األه�� التجاري 

 ٣٠٠٬٠٠٠ ٥٠٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠ ٢٠٢٠د�سم��  سنوات ٥ ٤٠٠٫٠٠٠ البنك العر�ي 

 ٦٢٥٬١١١ ١٥٥٬٠٤٢٢ ٣٠١٬٥٦١ ٤٧٨٬٥٩٢  - ١٫١٤٧٫١٠٠ االجما��

 

 :)األرقام باأللف ر�ال(االجل قروض قص��ة  -ب

إجما��  ا�جهة املانحة للقرض

 التسهيالت 

مدة 

 التسهيالت
 رصيد تار�خ االن��اء

القرض 

 

 

أضافات 

 خالل العام

ما تم سداده 

 خال ل العام

رصيد القرض 

 ��اية العام

 ١٠٤٫٦٩٥ ٦٦٫٢٩٥ ٣٨٫٤٠٠ ٢٠١٦         ف��اير  سنة ١٠٠٫٠٠٠  سامبا

 

- 

 ٩٤٫٦٩٧ ١٧١٫٥٥١ ١٨٦٫٧٥٢ ٧٩٫٤٩٦   ٢٠١٦         إبر�ل سنة ٢٢٠٫٠٠٠ البنك العر�ي 

  ٢٠١٦  أغسطس سنة ١٢٢٫٨٠٠ البنك األه�� التجاري 

 

٥٨٫٥٢٧ ٩٣٫٤٧٤ 

 

٢٥٫٥٤٦ ١٢٦٫٤٥٥ 

 ٥٣٫٨٢٥ ٦٨٫٩٠٠ ٧٢٫٧٢٥ ٥٠٫٠٠٠ ٢٠١٦       نوفم��  سنة ١٠٠٫٠٠٠ مصرف االنماء

 ٣٥٫٠٠٠ ٧١٫٧٠٠ ٤٠٫٠٠٠ ٦٦٫٧٠٠ ٢٠١٧      د�سم��  ت�نسن ٨٥٫٠٠٠ بنك ا�جز�رة

 ٢٠٩٫٠٦٨ ٥٤٣٫٣٠١ ٤٢٤٫٢٩٩ ٣٢٨٫٠٧٠  - ٦٢٧٫٨٠٠ االجما��
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 :
ً
التعامالت الصفقات ال�ي ابرم��ا الشركة مع أطراف ذات عالقة و�� ذا��ا العقود أو عن  معلومات -١ثامنا

 التنفيذي أو أي �خص ذي عالقة ��مال�ي ف��ا مص�حة لبعض أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس 

  كما ي��:معامالت مع ا�جهات ذات العالقة  م بإجراء٢٠١٥قامت الشركة خالل العام 

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

 التعامالت

التعامل قيمة 

خالل بالر�ال 

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

 باتفاق الطرف�ن
١٬٠٩٢٬٦٨٢ 

 ٢٠١١ شراء مواد واالالت  شركة املهيدب لإلمداد الف�ي شراء مواد للشركة ٢
سار�ة ح�ى ا��ا��ا 

 باتفاق الطرف�ن
٤٠٥ 

 ٢٠١١ شراء مواد واالالت  أبو نيان التجار�ة  شراء مواد للشركة ٣
سار�ة ح�ى ا��ا��ا 

 باتفاق الطرف�ن
١١٨٬٩٦٠ 

 ٢٠١٢ شراء مواد واالالت   أبونيان الكهر�ائية شراء مواد للشركة ٤
سار�ة ح�ى ا��ا��ا 

 الطرف�نباتفاق 
١١٨٬٢٥٧ 

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

 باتفاق الطرف�ن
٩٬٤٢٠٬١١١ 

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

 باتفاق الطرف�ن
٣٬٦٠٩٬٨٩٧ 

 ٢٠١٢ كيمائياتتور�د   ا�حدودة والبيئة املياه تقنيات للشركة كيمائياتتور�د  ٧
سار�ة ح�ى ا��ا��ا 

 باتفاق الطرف�ن
١٥٠٬٠٠٠ 

 

سليمان عبد القادر  اسماهم:التعامالت �� ا�جدول أعاله تخص شر�ات يملكك ف��ا �عض ا�حصص السادة أعضاء مجلس االدرة اال�ي 

 .عبد اإللھ عبد هللا أبو نيان  –محمد عبد هللا أبو نيان  –عماد عبد القادر املهيدب  –املهيدب 

أو بيان ألي ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس اإلدارة او أحد كبار التنفيذين عن راتب  .٢

 �عو�ض. 

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

 م.٢٠١٤سعادة رئيس ا�جلس ونائبھ والسادة أعضاء ا�جلس/ محمد أبو نيان وعبد اإللھ أبو نيان عن م�افآ��م السنو�ة عن العام 
 

 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد مساه�ي املصدر عن أي حقوق �� األر�اح.  .٣

 م٢٠١٥السنة املالية  خالل الشركة بأنھ ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد مساه�ي املصدر عن أي حقوق �� األر�احتقر 
 
 

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

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

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

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

 عل أساس املستحق عن الشهر السابق.ألساس االس
ً
 تحقاق و�تم سداد التأمينات االجتماعية شهر�ا
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 األرقام (ألف ر�ال)

 م٢٠١٥عام  م٢٠١٤عام  البيان 

 ٢٬٥٣٠ ٨٩٦ الرسوم ا�جمركية

 ٢٬٨٣٦ ١٬٧٧٩ الضر�بة  –مص�حة الز�اة 

 ٤٬٦٨٠ ٣٬٣٢٦ االجتماعية.لتأمينات العامة لؤسسة امل

 ٣٦٠ - شركة تداول 

 ٤٬٨٨٥ ٦٬٨٨١ تصديقات وجوازات ورسوم ح�ومية أخرى 

 ١٥٬٢٩١ ١٢٬٨٨٢ اإلجما��

 

 ملص�حة موظفي املصدر.  احتياطيات أ�شئتأي استثمارات أو ببيان  .٢

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

 .م٢٠١٥املالية 

 بما ي��: إقرارات مجلس اإلدارة، يقر مجلس إدارة الشركة .٣

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

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

ُ
 أن نظام الرقابة الداخلية أ

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

 :
ً
  حوكمة الشر�اتاملعلومات الواجب اإلفصاح ع��ا بموجب عاشرا

 لنجاحها
ً
 جوهر�ا

ً
وقد اعتمدت الشركة نظام  .تل��م الشركة بأفضل معاي�� حوكمة الشر�ات، وترى أن هذا االل��ام �ش�ل عامال

وغ�� العادية للشركة م وا�جمعية العامة العادية ١٧/٠٣/٢٠١٤ولوائح ا�حوكمة الداخلية بموجب قرار مجلس اإلدارة بتار�خ 

م واعتماد ٠٦/٠٧/٢٠١٥وتم التعديل عليھ بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر بتار�خ  م٢٠/٠٤/٢٠١٤املنعقدة بتار�خ 

م كما تم اعتماد �عديالت النظام األسا��ي ١١/١٠/٢٠١٥التعديالت �� اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية املنعقدة بتار�خ 

 ع. للشركة �� نفس االجتما

 حوكمة الشركة  تم إعداد نظام وقد
ً
) فقرة (ج) من الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن مجلس هيئة سوق ١٠للمادة ( وفقا

 املالية، ونظام الشر�ات، وقواعد الت�جيل واإلدراج والنظام األسا��ي للشركة. 

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

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

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

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

 م:٢٠١٥عام خالل تنطبق لم وال�ي اآلتية األح�ام باستثناء وذلك ةالسوق املالي
 

 عدم التطبيقأسباب  نص املادة رقم املادة

 فقرة (و) ٥

أعمال ا�جمعية العامة أن يأخذ  يجب ع�� مجلس اإلدارة عند إعداد جدول "

ع�� جدول أعمال  إدراجها املوضوعات ال�ي يرغب املساهمون ��االعتبار �� 

 أسهماألقل من  ع�� %٥ للمساهم�ن الذين يمل�ون �سبة . و�جوز االجتماع

 إعداده" جدول أعمال ا�جمعية العامة عندأك�� إ��  الشركة إضافة موضوع أو

لم تتلق الشركة أي طلبات من املساهم�ن 

بأدراج موضوعات ا�� جدول اعمال ا�جمعية 

 م٢٠١٥خالل العام 

 فقرة (ب)  ٦

�� حال أن النظام األساس للشركة �ش�� إ�� استخدام طر�قة التصو�ت -٢

أعضاء مجلس اإلدارة ال��اك�ي، هل تم استخدامھ عند التصو�ت ع�� اختيار 

 ا�حالي�ن �� ا�جمعية العامة ال�ي تم انتخا��م ف��ا؟

ا�جلس ا�حا�� �� العام أعضاء عند اختيار 

م لم تكن الشركة مدرجة �سوق ٢٠١٢

 .األسهم

 (ب) فقرة  ٧

هل �انت أحقية األر�اح، سواًء األر�اح النقدية، أم أسهم املنحة، ملال�ي -٢

األوراق املالية �� ��اية تداول يوم  اعركز إيداألسهم امل�جل�ن ��جالت م

 ا�عقاد ا�جمعية العامة؟

�� تار�خ اجتماع ا�جمعية العامة ال�ي 

م لم ٢٠١٤اعتمدت التوزيعات عن العام 

 تكن الشركة مدرجة بالسوق.

 فقرة (ط) ١٢

 الشركة نظام بحسب لھ يحق الذياالعتبار�ة  الصفة ذي لل�خص يجوز  ال"

 �� اآلخر�ن األعضاء اختيار ع�� التصو�ت اإلدارة مجلس �� لھ ممثل�ن �عي�ن

 "اإلدارة مجلس

جميع عضو�ة أعضاء مجلس اإلدارة بصف��م 

ال�خصية وال يوجد ممثل�ن با�جلس 

 ل�خصيات اعتبار�ة.

 
السنو�ة سيتم التطرق ا�� مهامها �� نتائج املراجعة الشركة دور ا�حوكمة بإ�شاء إدارة للمراجعة الداخلية  عززت-أ

 إلجراءات الرقابة

والذي �عمل بالتعاون مع إدارة املراجعة الداخلية وتحت اشراف �جنة  الشركة بأ�شاء قسم االل��ام بالشركة قامت-ب

 مهامھ الرئيسية فيما ي��: املراجعة وت��كز 

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

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

 املساهمة وتحديث األنظمة الداخلية بالشركة تبعا لذلك.

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

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

 .تثال للقواعد املفروضة من ا�خارجألنظمة الداخلية للمراقبة واإلشراف لتحقيق االموا لسياسات الشركة المتثالمراقبة ا •
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كة كما تم اعتماده من مجلس اإلدارة وا�جمعية العامة للمساهم�ن وتحديثھ حوكمة الشر  نظاملوائح  التأكد من تطبيق •

 ملتغ��ات األنظمة واللوائح.
ّ
 تبعا

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

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

 بيئة العمل ال�ي �عمل من خاللها الشركة.

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

 .التحقيق إجراءات والتوصية ببدء

�� الشركة للتأكد من تطابقها  واإلجراءات املطبقة�جميع التعليمات املدرجة �� أدلة السياسات  مراجعة سنو�ةجراء إ •

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

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

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

  نظام الرقابة الداخلية: نتائج املراجعة السنو�ة لفعاليات وإجراءاتا�حادي عشر: 

 .أسس الرقابة الداخلية وتنفيذ عمليات الرقابة داخل الشركة 

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

 .التاليةجميع أ�شطة الشركة والشر�ات التا�عة لها وفقا للمبادئ 

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

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

 ر�ة للشركة وشر�ا��ا التا�عة.التأكد والتحقق من دقة املعلومات الواردة �� التقار�ر الدو  •

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

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

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

، وفحص ٢٠١٥الداخ��. للتأكد من ان فر�ق التدقيق الداخ�� بالشركة قد تمكن من أداء واجباتھ ال�ي �ان م�لفة ��ا خالل عام 
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 وشر�ا��ا التا�عة.اعمال �افة أقسام وإدارات الشركة 

 من أن 
ً
فر�ق ومن تبعية املراجعة الداخلية للشركة مستقل تماما عن عمل اإلدارة التنفيذية. فر�ق عمل تتأكد ال�جنة ايضا

وذلك  العليا اإلدارة أهدافهو خدمة  الداخلية املراجعة دور  من هدفأن الو  �� "�جنة مراجعة "املباشرة إ التدقيق الداخ��

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

 :اتبعت إدارة املراجعة الداخلية ما ي�� للقيام بواجبا��اولقد 

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

بتنسيق �امل مع مراجع ا�حسابات  ا قامت بدورهاأ�� ر�حية للشركة.و فعالية وكفاءة عمليات  رفع�� وا�خاطر  أ�شطة عالية

  ا�خار�� بطر�قة مرضية وفعالة

 إدارة املراجعة الداخلية: طاق عملن 

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

ة اإلدار وجودة دراسة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة  هاأهداف الشركة وحماية أصولها. وشمل نطاق عمل

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

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

اتخاذ اإلجراءات  وذلك للتأكد من والفحص نتائج عمليات املراجعةب �� اإلدارات ا�ختلفة ال�ي تم فحصها إبالغ املسؤول�ن• 

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

. الفحصراءات املقدمة من املسؤول�ن �� اإلدارات املعنية ملعا�جة املالحظات والتوصيات الواردة �� تقر�ر تقييم ا�خطط واإلج• 

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

 م:٢٠١٥ي وردت �� تقر�ر املراجعة الداخلية خالل العام وفيما ي�� اهم املالحظات واإلجراءات ال�

اوصت إدارة املراجعة الداخلية �� تقر��ا بضرورة تحديت السياسات واإلجراءات املتبعة �� عمليات  :املواردسلسة إدارة  -١

اإلدارة اإلجراءات املش��يات وإدارة املوارد والنقل والتقليل من االعتماد ع�� موردين رئيس�ن ل�خدمات والسلع واتخذت 

 م لتنفيذ التوصيات وتحديث اإلجراءات بالتنسيق مع إدارة الرقابة الداخلية.٢٠١٥الالزمة خالل عام 

وصت أدارة املراجعة الداخلية �� تقر�رها بضرورة اتباع إجراءات أك�� فاعلية �� إجراءات ا�جرد الدوري إدارة ا�خزون: أ -٢

الك ا�خزون نظرا لطبيعة عمل الشركة �� ا�خلفات الورقية كما اوصت بضرورة وتخصيص ا�خصصات الالزمة ملعا�جة هو 
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عدم االحتفاظ بكميات كب��ة من مخزون املنتج التام او املواد ا�خام لتقليل ا�خاطر املتعلقة با�خزون واهتمت اإلدارة 

 بتنفيذ للتوصيات واتخاذ اإلجراءات الت�حيحية املالئمة.

أوصت أدارة املراجعة الداخلية �� تقر�رها بضرورة مراجعة تصنيف وتبو�ب األصول الثابتة �� النظام : إدارة األصول الثابتة -٣

م ٢٠١٥هال�ات وفقا ملا تم إنجازه من تطو�ر �خطوط اإلنتاج خالل العام ومراجعة اعمار اإل  SAP)اال�� ا�جديد بالشركة (

 م بال��امن مع تطبيق معاي�� ا�حاسبة العاملية.٢٠١٦واعدت إدارة الشركة خطة لالن��اء من ذلك خالل العام 

  وشر�ا��ا التا�عة لشركةبافعالية الرقابة الداخلية مدي  �� مخاطر وإدارة  �جنة املراجعةرأي: 

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

 فعالية من للتحقق ومستمرة دور�ة بصفة تنفذمجلس اإلدارة  من معتمدة سنو�ة �خطة الداخلية وفقا والرقابة املراجعة

 �جنة وجود خالل من فاعليتھ تدعيم و�تم  األداء، كفاية مدى وقياس العمل مخاطر وتقيم الشركة أصول  حماية �� النظام

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

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

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

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

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

 م ٢٠١٥وإدارة ا�خاطر خالل العام �جنة مراجعة  توصيات 

 الضوابط ووضع تصو���ا متا�عة ع�� والعمل تتكشف مالحظات أية التنسيق مع إدارة املراجعة الداخلية فيما يخص -١

 تكرارها. �عدم الكفيلة

إدارة املراجعة الداخلية ملتا�عة تطبيق توصي��ا �ع�ن مسئول ال��ام ملتا�عة ال��ام الشركة باللوائح والقوان�ن والتنسيق مع  -٢

 م.٢٠١٥وخاصة �عد إدراج الشركة �سوق املال �� مايو 

 م.٢٠١٦�ع�ن استشاري متخصص ملتا�عة خطة تطبيق معاي�� ا�حاسبة الدولية خالل العام  -٣

 �� جميع اقسام وإدارات الشركة ورفع كفاءة النظام. (SAP)�ع�ن استشاري متخصص للتدقيق ع�� تطبيق نظام  -٤

مراجعة �افة السياسات واإلجراءات الداخلية وجدول الصالحيات بما يتناسب مع وضع الشركة ا�جديد كشركة مدرجة  -٥

 �سوق األسهم.

 م.٢٠١٦ل العام م و�ستكمل با�� اإلجراءات خال٢٠١٥وقد ال��مت إدارة الشركة بتنفيذ �افة توصيات ال�جنة خالل العام 
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 مراجع ا�حساباتترشيح  .٤

م تم ترشيح مراجع ا�حسابات شركة (برا�س واتر هاوس �و�ر وشر�اهم) للقيام بأعمال التدقيق �حسابات  ٢٠١٥خالل العام 

 م.٢٠١٥ابر�ل  ١٣م وذلك �� اجتماع ا�جمعية العامة املنعقد بتار�خ ٢٠١٥الشركة خالل العام 

 

 م.٢٠١٥قيود او جزاءات مادية او غ�� مادية ع�� الشركة خالل العام املا�� لم يتم فرض أي عقو�ة أو  .٥

 حقوق املساهم�نالثا�ي عشر: 

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

 :ما ي�� سبيل املثال ال ا�حصر 

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

 .  لتصفیةا عند لشركةا داتموجو من نصیب على للحصوا في لحقا •

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

 حق التصرف �� األسهم. •

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

 عارض نظام السوق املالية ولوائحھ التنفيذية.تاالستفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصا�ح الشركة وال يحق  •

 حق مناقشة املوضوعات املدرجة �� جدول أعمال ا�جمعية وتوجيھ األسئلة �شأ��ا إ�� أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب •

 والنتائج املالية السنو�ة املدققة قبل اجتماع ا�جمعية.ا�حق �� االطالع عل تقر�ر مجلس اإلدارة ا�حسابات؟، و 

 وال�جان التا�عة  اإلدارة الثالث عشر: مجلس

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

) خمس سنوات من تار�خ صدور ٥تم �عي�ن أول مجلس إدارة ملدة (وقد ، األسا��ي للشركة ملدة ال تز�د ع�� ثالث سنوات ميالدية

ي�ون �جلس اإلدارة أوسع السلطات صات املقررة ل�جمعية العامة مع مراعاة االختصاالقرار الوزاري القا��ي بتحو�ل الشركة 

ا�جلس وضع االس��اتيجية الشاملة �� إدارة الشركة، وتصر�ف أمورها ويعاونھ �� ذلك ال�جان املنبثقة عنھ ومن ابرز أعمال 

للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة ا�خاطر ومراجع��ا وتوج��ها تحديد الهي�ل الرأسما�� األمثل للشركة 

واس��اتيجيا��ا وأهدافها املالية وإقرار امل��انيات السنو�ة واإلشراف ع�� النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة ، وتملك األصول 

التصرف ف��ا و وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل �� الشركة و املراجعة الدور�ة للهيا�ل التنظيمية و 

والوظيفية �� الشركة واعتمادها، وضع سياسة مكتو�ة تنظم �عارض املصا�ح ومعا�جة حاالت التعارض ا�حتملة ألعضاء 

و التأكد من سالمة األنظمة املالية وا�حاسبية، بما �� ذلك األنظمة ذات الصلة  مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملساهم�ن

بإعداد التقار�ر املالية و املراجعة السنو�ة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية �� الشركة. وسياسة إدارة ا�خاطر وتحديث 

 هام األخرى واملذ�ورة �� نظام حوكمة الشركة الداخ��.وتطو�ر الئحة حوكمة الشركة والتأكد من تطبق��ا هذا باإلضافة إ�� امل



h 

P a g e  | 24 

 م٢٠١٥خالل العام  اجتماعات مجلس اإلدارة -١

 م وتفصيلها �التا��:٢٠١٥عقد مجلس اإلدارة خمسة اجتماعات خالل العام 

 االسم م
 األول 

١٧/٠٣/٢٠١٥ 

 الثا�ي

٠٦/٧٠/٢٠١٥ 

 الثالث

٢٨/٠٧/٢٠١٥ 

 الرا�ع

٠٧/١٠/٢٠١٥ 

 خامسا�

٢١/١٢/٢٠١٥ 
 اإلجما��

 ٥      سليمان عبدالقادر املهيدب ١

 ٥      عماد عبدالقادر املهيدب ٢

 ٥      عبدهللا عبد الرحمن املعمر ٣

 ٤      محمد عبدهللا أبونيان ٤

 ٤      عبداإللھ عبدهللا أبونيان ٥

 ٥      وليد إبراهيم شكري  ٦

 ٤      �ارل هن�يك ادمان ٧

 ٣      �ارل ال��تو �ارل�ي ٨

 

 �شكيل مجلس اإلدارة: -٢

 عن تحول الشركة ا�� مساهمة مغلقة ٢٠١٢يتكون مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء وتم �شكيلھ �� العام 

 اسم العضو التصنيف املنصب

 سليمان عبدالقادر املهيدب غ�� تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة

 عماد عبدالقادر املهيدب غ�� تنفيذي  ا�جلس رئيسنائب 

 عبدهللا عبد الرحمن املعمر غ�� تنفيذي عضو مجلس إدارة

 محمد عبدهللا أبونيان غ�� تنفيذي عضو مجلس إدارة

 عبداإللھ عبدهللا أبونيان غ�� تنفيذي عضو مجلس إدارة

 وليد إبراهيم شكري  مستقل عضو مجلس إدارة

 �ارل هن�يك ادمان مستقل عضو مجلس إدارة

 �ارلو �ارل�ي مستقل عضو مجلس إدارة
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 مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن أعضاء م�افآتجدول  -٣

 البيان

 األرقام (ألف ر�ال)

أعضاء ا�جلس 

 التنفيذي�ن

أعضاء ا�جلس غ�� 

 التنفيذي�ن / املستقل�ن

خمسة من كبار التنفيذي�ن ممن تلقوا اع�� 

والتعو�ضات يضاف إل��م الرئيس امل�افآت 

 .التنفيذي واملدير املا��

 ٤٬٠٦١ - - الرواتب والتعو�ضات

 ١٬٨٨٦ ٣١٣ - البدالت

 ٢٬٩٦٥ - - امل�افآت الدور�ة والسنو�ة

 ٢٬٠٤٩ - - ا�خطط التحف��ية

 ٢٬٩٠٤ ۱۰۰ - أي �عو�ضات أو مزايا عينية آخري تدفع شهري أو سنوي 
 

 اإلدارة �� الشر�ات املساهمة األخرى عضو�ة أعضاء مجلس   -٤

 غ�� مدرجة مدرجة  االســـــم

 الوطنية،صافوال، التصنيع  املرا��، املهيدب ر عبد القادسليمان 

 البنك السعودي ال��يطا�ي

عبد القادر املهيدب وأوالده، جسور القابضة، رافال العقار�ة، 

 والطاقة (أكوا بيور)األو�� للتطو�ر العقاري، العر�ية لتنمية املياه 

 نادك  محمد عبدهللا أبونيان

العر�ية السعودية لالستثمار الصنا��، العر�ية ملشاريع املياه 

والطاقة (أكوا بيور)، العر�ية لتنمية املياه والطاقة (أكوا 

 القابضة)، �جر إلنتاج الطاقة

  شاكر  عبداإللھ عبدهللا أبونيان
أبراهيم أبونيان (الفانا القابضة برج رافال، اثراء العقار�ة، 

 رفال العقار�ة ،واخوانھ سابقا)

 السعودية للطباعة والتغليف - عبدهللا عبد الرحمن املعمر

 - مجموعة عبد ا�حسن ا�حك��  وليد محمد شكري 

 

 :�جان مجلس اإلدارة ومسؤوليا��ا -٥

ل مجلس إدارة الشركة �جنة من أجل ضمان األداء األمثل إلدارة الشركة، ومساعدتھ ع�� أداء 
ّ
دوره �� إدارة الشركة ش�

املراجعة و�جنة ال��شيحات وامل�افآت وال�جنة التنفيذية. ل�جان قواعد معتمدة تحدد املهام واملسؤوليات املنوطة ب�ل م��ا. ترفع 

 اعد ال�جان بناًء ع�� توصيا��اقو ال�جان التقار�ر واالق��احات إ�� مجلس اإلدارة. يقوم مجلس اإلدارة بإجراء مراجعة سنو�ة ل

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

 �جنة املراجعة  -أ

بكفاءة وفعالية، ومن اهم اعمال ال�جنة  ھاإلدارة للقيام بمهامھ اإلشرافي الوظيفة األساسية ل�جنة املراجعة �� مساعدة مجلس

 صر فيما ي��: ع�� سبيل املثال ال يح

اإلشراف ع�� إدارة املراجعة الداخلية �� الشركة من أجل التحقق من مدى فاعلي��ا �� تنفيذ األعمال واملهمات ال�ي حددها  -١

 لها مجلس اإلدارة.
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 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقر�ر مكتوب عن رأ��ا وتوصيا��ا �� شأنھ. -٢

 تنفيذ اإلجراءات الت�حيحية للم�حوظات الواردة ف��ا. دراسة تقار�ر املراجعة الداخلية ومتا�عة -٣

التوصية �جلس اإلدارة بتعي�ن ا�حاسب�ن القانوني�ن وفصلهم وتحديد أ�عا��م، و�را�� عند التوصية بالتعي�ن التأكد من  -٤

 استقاللي��م.

�لفون ��ا أثناء قيامهم بأعمال متا�عة أعمال ا�حاسب�ن القانوني�ن، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة ال�ي ي -٥

 املراجعة.

 دراسة خطة املراجعة مع ا�حاسب القانو�ي وإبداء م�حوظا��ا عل��ا. -٦

 دراسة م�حوظات ا�حاسب القانو�ي ع�� القوائم املالية ومتا�عة ما تم �� شأ��ا. -٧

 والتوصية �� شأ��ا. دراسة القوائم املالية األولية والسنو�ة قبل عرضها ع�� مجلس اإلدارة وإبداء الرأي -٨

 دراسة السياسات ا�حاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية �جلس اإلدارة �� شأ��ا. -٩
 

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

 املنصب االسم

 رئيس خالد محمد الصليع ١

 عضو وليد يوسف ناصر ٢

 عضو وليد إبراهيم شكري  ٣

 

 م ٢٠١٥خالل العام  املراجعة �جنةاجتماعات جدول 

 االسم م
 االجتماع األول 

١٨/٠٢/٢٠١٥ 

 االجتماع الثا�ي

٢٠/٠٤/٢٠١٥ 

 االجتماع الثالث

٠٧/٠٦/٢٠١٥ 

 االجتماع الرا�ع

١٨/١٠/٢٠١٥ 
 اإلجما��

 ٤     خالد محمد الصليع ١

 ٤     وليد يوسف ناصر ٢

 ٤     وليد إبراهيم شكري  ٣

 

 

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت -ب

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

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

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

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

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

 ورفع التوصيات �� شأن التغي��ات ال�ي يمكن إجراؤها مثل عدد األعضاء وتصنيفهم ورئاسة ا�جلس. مراجعة هي�ل ا�جلس -٣
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 تحديد جوانب الضعف والقوة �� ا�جلس، واق��اح معا�ج��ا بما يتفق مع مص�حة الشركة ووضع برامج تدر�بية لألعضاء. -٤

ي �عارض مصا�ح إذا �ان العضو �شغل عضو�ة التأكد �ش�ل سنوي من استقاللية األعضاء املستقل�ن، وعدم وجود أ -٥

 مجلس إدارة شركة أو شر�ات أخرى.

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

 معاي�� ترتبط باألداء.

 ة أعمال الشركة ووصف مفصل عن وأجب��م.اعداد توج��ات و�رامج �عر�فية ألعضاء مجلس اإلدارة ا�جدد عن طبيع -٧

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

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

 تتكون �جنة ال��شيحات وامل�افآت من األعضاء التالية أسماؤهم:     

 املنصب االسم

 رئيس عماد عبد القادر املهيدب ١

 عضو عبد هللا عبد الرحمن املعمر ٢

 عضو عبد اإللھ عبد هللا أبونيان ٣

 

 م ٢٠١٥خالل العام  ال��شيحات وامل�افآت �جنةاجتماعات      

 االسم م
 األول االجتماع 

١٠/٠٥/٢٠١٥ 

 االجتماع الثا�ي

١٣/١٢/٢٠١٥ 
 اإلجما��

 ٢   عماد عبد القادر املهيدب ١

 ٢   عبد هللا عبد الرحمن املعمر ٢

 ٢   عبد اإللھ عبد هللا أبونيان ٣

 

 ال�جنة التنفيذية -ج 

 التالية: املهامالتنفيذية  ال�جنةومن اهم مهام 

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

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

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

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

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

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

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

٨- .
ً
 وأفقيا

ً
 التوصية بالدخول �� مشاريع استثمار�ة وصناعية جديدة وكذلك تنمية وتطو�ر النشاطات ا�حالية رأسيا
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ضايا املرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة واملطالبات ال�ي تتطلب متا�عة ومراجعة جميع املسائل الهامة ال�ي تتعلق بالق -٩

 أن تظهر �� البيانات ا�حاسبية.

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

 كون ال�جنة التنفيذية من األعضاء التالية أسماؤهم:تت

 املنصب السما

  رئيس عماد عبدالقادر املهيدب ١

 عضو عبداإللھ عبدهللا أبونيان ٢

 عضو عبدهللا عبدالرحمن املعمر ٣

 عضو �ارل�ي�ارل ال��تو  ٤

 

 

 م ٢٠١٥خالل العام  ال�جنة التنفيذيةاجتماعات 

 االسم م
 االجتماع األول 

٢٢/٠٢/٢٠١٥ 

 االجتماع الثا�ي

١٠/٠٥/٢٠١٥ 

 الثالثاالجتماع 

٠٦/١٠/٢٠١٥ 

 االجتماع الرا�ع

٠٥/١١/٢٠١٥ 

 االجتماع ا�خامس

١٤/١٢/٢٠١٥ 
 اإلجما��

 ٥      عماد عبدالقادر املهيدب ١

 ٤      عبدهللا أبونيان ھعبدا إلل ٢

 ٤      عبدهللا عبدالرحمن املعمر ٣

 ٣      �ارل ال��تو �ارل�ي ٤

 

 شكر وتقدير:

ا�ختام �سر مجلس اإلدارة أن يتقدم بخالص الشكر والتقدير �ح�ومة خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن الرشيدة ع�� دعمها و�� 

ورعاي��ا املستمرة للقطاع ا�خاص، كما يتقدم ا�جلس بخالص الشكر والتقدير �جميع عمالء الشركة ، وخالص الشكر 

تمر داعي�ن املو�� عز وجل أن يتوج هذه الثقة بمز�د من التطور والتقدير ملساه�ي الشركة الكرام ع�� ثق��م ودعمهم املس

واالزدهار، والشكر موصول لإلدارة التنفيذية ومنسو�ي الشركة �جهودهم ا�خلصة وأدا��م املتم�� وال��امهم بأهداف التطو�ر 

 .م بإذن هللا٢٠١٦م كما يتطلع ا�جلس إ�� املز�د من االنجازات خالل العام ٢٠١٥خالل العام 

 وجل أن يوفق ا�جميع، سائل�ن املو�� عز 

 مجلس إدارة الشركةرئيس 

 سليمان عبد القادر املهيدب

 


