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 م٣١/١٢/٢٠١٥دارة عن السنة املالية املن��ية �� تقر�ر مجلس اإل 

 

 املوقر�ن                 مساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق السادة

 ،،السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اته ،

 
و أداء م والذي �عكس �شاط الشركة �� أدا��ا ٢٠١٥للعام  يضع ب�ن أيديكم التقر�ر السنوي لشركتكمرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أن   �سر

دورها �� تطو�ر القطاع الصنا�� �� اململكة العر�ية ويش�� إ�� للورق، التا�عة �� مختلف أوجه النشاط من صناعة وتحو�ل وتدو�ر شر�ا��ا 

�� توسيع  الدءوبساهم بفاعلية �� �عز�ز االقتصاد الوط�ي وإيجاد فرص عمل وتحقيق عوائد ملساهم��ا من خالل عملها السعودية وي

، وسوف �ستعرض 
ً
 وعامليا

ً
هم رؤ�ة الشركة وقيمها وأ �� التقر�ر�شاطا��ا الناجحة و�عز�ز م�ان��ا ع�� املستوي الصنا�� واالقتصادي محليا

وكذلك خالصة عن النتائج املالية وأداء الشركة وقطاعا��ا  م٣١/١٢/٢٠١٥ي حقق��ا خالل السنة املالية املن��ية �� ال� التطورات واإلنجازات

 ةأن يأ�ي هذا التقر�ر متوافقا مع الئحة حوكمة الشر�ات ومتطلبات اإلفصاح والشفافية الوارد �خالل هذا العام. و�حرص املجلس دائما ع�

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

 كما ي��:ليكم التقر�ر اجتماع ا�جمعية العامة القادمة بإذن هللا وإاملتعلقة ��ذا التقر�ر خال ل  ميرد ع�� استفساراتك أن املجلس

 (والتخطيط االس��اتي��)مقدمة عن رؤ�ة و قيم ومبادئ الشركة 

 

 رؤ�ة الشركة ورسال��ا )١

 

، الك��ى  الشر�ات أسرع من نكون  أن رؤ�تنا
ً
  �عمل وأن نموا

ً
 السوقية القيمة ورفع مساهمينا أموال تنمية متواز��ن، خط�ن ع�� دائما

 .أخرى  جهة من البيئة ع�� ا�حفاظ �� الصارمة بمعاي��نا يتعلق فيما مبتكرة تقنية حلول  ووضع جهة، من للشركة

 ا  ز�ادة العائد للمساهم�ن من خالل ز�ادة كفاءة اإلنتاج ونمو املبيعات.رسالتن

  وتقدمها ر�اد��ا ع�� تحافظ وأن الورق، قطاع �� سوقية حصة أك�� المتالك املجموعة ��دف األو��، الدرجة �� أهدافنا
ً
  كشركة إقليميا

 .الور�� للقطاع الواعدة  األسواق ودخول  مت�املة،

 

 قيم الشركة )٢

 الر�حية:  "و�� األصيلة، قيمها من جزء و�اتت املجموعة �خصية تمثل أصبحت ثابتة، خطوط أر�ع ع�� اس��اتيجتنا تتوزع

 ".والن�اهة والعدالة وا�جودة

 :أساسية محاور  أر�ع ع�� الشركة �عمل بينما 

 :املساهمون  -١

 .أسهمهم قيمة ورفع ثرو��م ز�ادة ع�� �عمل أننا بحكم والتقدير املودة ع�� قائمة املجموعة، مساهمي مع ر�حية عالقة بناء 

 : العمالء -٢

  املطلو�ة ا�جودة إ�� للوصول  بمنتجنا واالرتقاء ومالحظا��م، عمالئنا احتياجات متا�عة
ً
 .  عامليا

 : املوردون -٣

 .ونزاهتنا لعدالتنا يقدروننا الذين املوردين ع�� املحافظة

 : لبيئةا-٤

 .واستمرارنا مواردنا مصادر أهم �� ال�ي بالبيئة تضر ال وصناعية تقنية حلول  بابت�ار حولنا من والبيئة الطبي�� املحيط اح��ام
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 أخالقيات الشركةو مبادئ  )٣

مراعاة العمالء، خدمة موظف�ن، توف�� بيئة العمل املناسبة للاملساهم�ن، حماية وز�ادة حقوق إن املعاي�� األخالقية للشركة تركز ع��  -

  ا�حكومة واملجتمع بصفة عامة.والعمل مع أ�حاب املصا�ح، اهتمامات 

 :التا�� تقوم ع��للشركة ملعاي�� األخالقية اإن و  -

 

 اح��ام اللوائح والقوان�ن والتشريعات. •

 .وظف�ناح��ام حقوق امل •

 .أخالقيا ومهنيا الغ�� مقبولة مارساتوامل عن الرشوة والفسادبتعاد اال و الشركة بأمانة وعدالة إدارة  •

 . تبادلة �� جميع عالقات الشركةامل مراعاة وخدمة املصا�ح •

 من جهة أخرى. واملجتمعمن جهة واملساهم�ن والعمالء واملوظف�ن وا�حكومة إ�شاء وتدعيم الثقة ب�ن الشركة  •

 اح��ام البيئة ال�ي �عمل ��ا الشركة. •

 

 :٢٠١٦للعام  التخطيط االس��اتي�� -٤
 

 واالعوام الالحقه حيث ركزت ا�خطة ع�� ا�جوانب اآلتية: ٢٠١٦قامت الشركة بوضع خطة اس��اتيجية للعام 
 

ة �� مجال املبيعات خاص ٢٠١٦والعمل ع�� نموها �عد عام  ادة مبيعات الشركة و العودة ��ا إ�� مستو�ات األعوام السابقةز� )١(

 جديدة.أسواق  يجادالتصدير عن طر�ق إمبيعات التحو�يلية و 

 وال.تجات جديدة مم��ة تخدم املس��لك أتطو�ر وتطبيق خطه إس��اتيجية للتسو�ق والتسع�� وتقو�ة العالمة التجار�ة ملن )٢(

و�س��  �� ز�ادة كفاءة التشغيلاملصار�ف املباشرة وغ�� املباشرة �� جميع القطاعات مما يؤدي إ ش�التخفيض الت�اليف و�اقة أ )٣(

موردين رئيسي�ن بأسعار مم��ة �خفض ت�اليف املواد ا�خام مع ا�حفاظ ع�� ا�جودة كما سيتم تقليص �� التعاقد مع الشركه إ

. كذلك تقليص املصار�ف العمومية و االدار�ة و خاصة الرواتب و عدد املوظف�ن لتكون متماشية مع املعاي�� العاملية لنفس النشاط

 �شطة الغ�� ر�حية.األ

ااملماثلة �� املستو�ات العاملية ن كفأة رأس املال العامل للوصول إتخفيض املخزون تدر�جيا لتحس�و  وضع خطة لتخفيض الذمم املدينة )٤(

 �� إستغالل رأس املال العامل بالش�ل األمثل ��دف تحس�ن السيولة وإدارة مخاطرها �ش�ل فعال.لنشاط الشركة والوصول إ

 هداف با�جودة والوقت املخطط له.األ  د من تحقيق هذهامل�ن بالشركة من ذوي الكفاءة للتأكتكو�ن فرق عمل من الع )٥(

 لتحقيق هذه ا�خطه ولتحس�ن الوضع املا�� للشركة.توف�� املوارد املالية الالزمة  )٦(

بحيث �عود الشركه للر�حيه فاءة �� جميع الشر�ات والقطاعات شهر القادمة لتحقيق التحسن والكالعمل مع شركة استشار�ة خالل األ  )٧(

 .٢٠١٦�� عام 
 

 

 هذا وتظهر ا�خطة اإلس��اتيجية للشركة تحسن مستمر �� املبيعات ونمو مطرد �� صا�� األر�اح للسنوات القادمة.
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: �شاط و نتائج الشركة
ً
 أوال

نتاج منتجات من إ�عد الشركة السعودية لصناعة الورق من الشر�ات الرائدة �� صناعة الورق الص�� �� الوطن العر�ي و يتمثل �شاطها �� 

حيث  ن �شاطها �عود بفائدة كب��ة ع�� البيئة واملجتمعأو  كما األسواق املحلية وا�خارجية. احتياجاتالورق الص�� ذات جودة عالية لتلبية 

مجدية. وفيما ي�� عرض  قتصادية�� نفس الوقت توفر فرص إالبيئية و املشا�لالعديد من معا�جة إعادة تدو�ر الورق �� سهم عمليات �

 م.٢٠١٥مختصر لنتائج العام 

 

 انخفاض إ��نتيجة م ٢٠١٤مليون ر�ال للعام  ٧٥٨م مقابل  ٢٠١٥مليون ر�ال لعام  ٦٠١�� إإجما�� املبيعات السنو�ة  ضفنخإ -

 .واالنتاج املبيعات كمية

 ليون ر�ال للعام املا��يم ٢٥ صا�� ر�ح مقابلمليون ر�ال  ١٢٧م ا�� صا�� خسارة ٢٠١٥إنخفض صا�� أر�اح الشركة خالل عام  -

ومخصص مخزون بطيء ا�حركه  تحصيلها �� املشكوك الذمم مخصصات وز�ادة االستثمارات املبيعات وايرادات نتيجة إنخفاض

 .٢٠١٦ �� الر�حيه وتحس�ن الفرص دراسة م��ا الهدف العمليات إدارة ومتا�عة استشارات عقود نتيجة وكذلك

كذلك عملت الشركة خالل العام ع�� خلق اس��اتيجية للتسو�ق واملبيعات، ترتب عل��ا �عديل �� عائلة منتجات تحو�ل الورق  -

نتاج وذلك بال��امن مع تحس�ن جودة املنتجات الرئيسية ��دف �عز�ز العالمة وإنخفاض مؤقت �� اإل ) دراج منتجات جديدةإ(

 التجار�ة للشركة. 

ف ال ١٨بنجاح نتج عن ذلك ز�ادة �� الطاقة اإلنتاجية مقدارها  ١تطو�ر خط إنتاج روالت الورق رقم  ن��اء مناإل تم خالل العام  -

 طن سنو�ا. 

 :
ً
 األمن والسالمة وا�جودة مجال إنجازات الشركة �� ثانيا

 

 السالمة: األمن و -١

��ا �� بستوالشر�ات التا�عة لها وتكثيف الدورات التدر�بية ملنوشب�ات م�افحة ا�حر�ق بالشركة  تحديث أنظمةباستمرار ع�� الشركة  تحرص

��دف تحقيق أع�� مستو�ات  والسالمةوم�افحة ا�حرائق واملشاركة �� العديد من املؤتمرات املهتمة باألمن من اإلصابات  مجال الوقاية 

 .األداء ع�� مستوي السالمة وال�حة البيئية وضمان بيئة عمل آمنة �جميع العامل�ن
 

 ا�جودة: -٢

�خلق بيئة عمل جيدة �جميع موظف��ا �� مختلف املجاالت ��دف تحقيق تحرص الشركة دائما ع�� تطبيق معاي�� ا�جودة الشاملة وذلك  

يزو العاملية آ توكيد ا�جودة  ع�� شهادة والشر�ات التا�عة لها  الشركة  حصلت، و�� إطار ذلك ل�ي تطلعات عمالء الشركةتجودة أداء متم�� 

 . (FSC)وع�� شهادة ا�جودة �� مجال إعادة تدو�ر الورق من مجلس حماية الغابات والبيئة ٩٠٠١

 

  
ً
 (نطاقات) : برنامج السعودة وتطو�ر الكفاءاتثالثا

 للتعليمات ا�حكومية بخصوص برنامج نطاقات �س�� الشركة دائما ع�� املحافظة ع�� النط
ً
وا�حصول ع�� النطاقات  ق األخضرااتباعا

تواصل الشركة ترك�� طاق��ا ومواردها لدعم برامج التدر�ب والسعودة �� �افة قطاعا��ا وذلك من خالل توطيد العالقة مع صندوق األع�� و 

وتدر���م  بةحيث �س�� الشركة إ�� استقطاب الكوادر السعودية وتقديم الفرص الوظيفية املناسوخ��اء التدر�ب  تنمية املوارد البشر�ة

 ملواكبة احتياجات الشركة من الكوادر املؤهلة �� توسعات 
ً
لشركة كما تقوم ابأيدي مدر��ن ع�� املهارات التشغيلية واإلدار�ة وذلك استعدادا

 ية والعاملية.واالستعانة �� ذلك باملهارات املحلع�� �افة املستو�ات اإلدار�ة والفنية سب��ا تالشركة بتنظيم دورات تدر�بية منتظمة ملن
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 ۱۹ / ٤ صفحة

 
ً
 م٢٠١٥لعام ا��  اإلعالن عن أهم املتغ��ات :را�عا

 

 حرصا من الشركة ع�� تطبيق مبادئ اإلفصاح والشفافية حرصت الشركة ع�� �شر اإلعالنات التالية ع�� موقع تداول:

 

 مساء �� له مخطط �ان كما التجاري  التشغيل هللا بحمد أعلنت الشركة عن آخر التطورات �شأن تطو�ر خط اإلنتاج األول حيث تم -١

 الشركة نتائج ع�� األول  اإلنتاج خط تطو�ر يؤثر أن الشركة وتتوقع. سعودي ر�ال ٣٠٬٩٩٥٬٠٠٠ �� الت�لفة بأن علما. م١/١/٢٠١٥ يوم

 .سنو�ا طن الف) ١٨( بمقدار س��يد القصوى  االنتاجيه الطاقه ان حيث ،٢٠١٥ للعام األول  الر�ع من ابتداءً  وتدر��� إيجا�ي �ش�ل

 

 موافقة �عد بدأت القادمة وال�ي دورته �� اإلدارة مجلس لعضو�ة ال��شيح باب م عن فتح١١/٠١/٢٠١٥أعلنت الشركة �� تار�خ  -٢

 م.٢٦/٠٤/٢٠١٨م وملدة ثالث سنوات ميالدية تنت�ي بتار�خ ٢٧/٠٤/٢٠١٥ال��اكمي �� تار�خ  العامة بالتصو�ت ا�جمعية

 

ال�جان التا�عة للدورة ا�جديدة وال�ي بدأت  و�شكيل ونائبه اإلدارة مجلس رئيس م عن اختيار٠٧/٠٥/٢٠١٥علنت الشركة �� تار�خ أ -٣

 .م٢٦/٠٤/٢٠١٨م وملدة ثالث سنوات ميالدية تنت�ي بتار�خ ٢٧/٠٤/٢٠١٥بتار�خ 

 

العن�ي وذلك  سليمان بن عوده بن عبدهللا/ املهندس للشركة  التنفيذي الرئيس م عن استقالة٠٧/٠٥/٢٠١٥أعلنت الشركة �� تار�خ  -٤

 املدير ت�ليف ع�� املجلس وافق م، كما٠٦/٠٥/٢٠١٥م ع�� أن �سري اإلستقالة من تار�خ ٢٩/٠٤/٢٠١٥ا�خاصة من تار�خ  لظروفه

 التنفيذي الرئيس بأعمال للقيام م�لف تنفيذي كرئيس العتي�ي من�� بن مطلق بن عبدالرحمن/ األستاذ املش��كة ل�خدمات العام

 م.٠٦/٠٥/٢٠١٥ تار�خ من وذلك اعتبارا للشركة جديد تنفيذي رئيس �عي�ن ح�ن إ�� للشركة

 

الثا�ي،  اإلنتاج خط لتطو�ر اإليطالية ر��ارد شركة مع التفاهم مذكرة �شأن التطورات آخر م عن١٥/٠٧/٢٠١٥أعلنت الشركة �� تار�خ  -٥

 تار�خ من تبدأ أخرى  لسنه التفاهم مذكرة تمديد ع�� اإليطالية ر��ارد شركة مع باإلتفاق الورق لصناعة السعودية الشركة حيث قامت

 .م١٥/٠٧/٢٠١٥

 

/ الدكتور  �عي�ن م١٧/٠٨/٢٠١٥ املوافق هـ٠٢/١١/١٤٣٦ اإلثن�ن يوم �� إدار��ا مجلس م عن قرار١٧/٠٨/٢٠١٥أعلنت الشركة �� تار�خ  -٦

  عزت عبدالصمد بن محمد بن عادل
ً
  رئيسا

ً
  للشركة تنفيذيا

ً
 بالشكر اإلدارة مجلس م. وتقدم٢٣/٠٨/٢٠١٥ تار�خ األحد يوم من اعتبارا

 له وتم�ى املاضية، الف��ة خالل للشركة تنفيذي كرئيس ت�ليفه ف��ة خالل جهوده ع�� العتي�ي من�� بن مطلق بن عبدالرحمن/ لألستاذ

  ا�حا�� منصبه �� التوفيق
ً
  كمديرا

ً
 .الشركة �� املش��كة ل�خدمات عاما

 

 االثن�ن يوم الصادر الوزراء مجلس قرار الطاقة �عد أسعار لز�ادة املا�� م بخصوص األثر٢٩/١٢/٢٠١٥علنت الشركة �� تار�خ أ -٧

 ت�لفة ع�� تأث�� هناك سيكون  بأنه واملستثمر�ن املساهم�ن عموم أشعرت الشركة حيث أن م٢٨/١٢/٢٠١٥ املوافق هــ١٧/٣/١٤٣٧

 علما للشركة املالية النتائج ع�� آثارها من ل�حد التغي��ات هذه مع للتعامل ا�جهود ببذل الشركة وستقوم م٢٠١٦ عام خالل اإلنتاج

 .الشركة نتائج ع�� جوهري  تأث�� هناك حال �� املا�� األثر تحديد �عد الحقا باإلعالن ستقوم الشركة بأنه
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 ۱۹ / ٥ صفحة

: الشر�ات التا�عة وقطاعات األعمال
ً
 خامسا

 

 ودولة املقر ورأس املال و�سب امللكية: والنشاط الشر�ات التا�عة -١
 

 النشاط اسم الشركة
 دولة التأسيس

 ومقرالعمليات
 رأس املال

�سبة 

 امللكية

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

 %١٠٠ ٤٬٣٠٠٬٠٠٠ السعودية واإلتجار فيهتجميع وفرز الورق  وا�خلفات الشركة السعودية إلعادة  تدو�ر الورق

 %١٠٠ ٣٠٦٬٢١٦ اإلمارات واإلتجار فيهتجميع وفرز الورق  (املدار) شركة املدار لتجارة الورق

 %١٠٠ ٥٠٠٬٠٠٠ السعودية الصناعات املتنوعة لالستثمار �� الصنا�� والتطو�ر الشركة السعودية لالستثمار 

 %١٠٠ ٤٥٠٬٠٠٠ املغرب واإلتجار فيهتجميع وفرز الورق  شركة املدار لتجارة الورق

 %١٠٠ ٥٣١٬٩١٥ األردن واإلتجار فيهتجميع وفرز الورق  شركة املدار لتجارة الورق

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

 %١٠٠ ٨١٨٬٥٤٨ ا�جزائر واإلتجار فيهتجميع وفرز الورق  شركة املدار للورق

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

 %١٠٠ ٤٣٧٬٠٠٠ املغرب تحو�ل الورق الورق تحو�لالشركة املغر�ية ل

 %١٠٠ ٣٥٬٦٢٥ تركيا تحو�ل الورق  املمتاز الورق تحو�ل شركة
 

 

ففي مجال التحو�ل �عتمد شر�ات التحو�ل ع�� رولالت الورق الص�� وا�جدير بالذكر أن جميع الشر�ات �عمل بالت�امل مع شرك��م األم 

املنتج �� مصا�ع الشركة األم كما تقوم شر�ات تجميع وفرز الورق وفرعها بإمداد مصنع الورق با�خامات الالزمة لإلنتاج باإلضافة إ�� 

عودية لالستثمار الذراع االس��اتي�� ال�ي �ستخدمه الشركة �� تجار��ا �� با�� األنواع ال�ي ال يحتاجها املصنع ��دف تحقيق الر�ح وتمثل الس

 م.٢٠١٥ر�ال خالل عام  ١٥٤٬٧٢٤٬٣٤٧  االستثمارات .وقد بلغ إجما�� املبيعات ب�ن الشر�ات التا�عة ما قيمته
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 ۱۹ / ٦ صفحة

 قطاع التجارة والنقل. –تتكون النشاطات الرئيسية للمجموعة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية: قطاع الصناعة  -(أ)       

 وللسنت�ن املن��يت�ن �� ذلك التار�خ م ٢٠١٤م و ٢٠١٥د�سم��  ٣١تم ت�خيص املعلومات املالية املوحدة املختارة كما ��  -(ب)          

 لقطاعات         
ً
 -كما ي��: األعمالوفقا

 البيان
 املجموع التجارة والنقل قطاع الصناعة

 (األرقام باأللف ر�ال سعودي)

 (األرقام باأللف ر�ال سعودي)  ٢٠١٥

 ٦٠٠٬٥٧٠ ١٠٢٬٥٥٣ ٤٩٨٬٠١٧ صا�� -إيرادات

 )١٢٧٬١١٣(  )٤١٬٢١٧( )٨٥٬٨٩٦( / (خسارة) صا�� الر�ح

 ٣٦٬٠٣٣ ١٬٤٥٥ ٣٤٬٥٧٨ نفقات مالية

 ٥٩٬٤٣٩ ١٦٬٤٥٧ ٤٢٬٩٨٢ اإلهال�ات

 ٩٨٤٬٢١٣ ١٣٥٬٠٨٣ ٨٤٩٬١٣٠ صا�� –ممتل�ات, آالت ومعدات 

 ١٫٧٠٢٫٤٧٠ ٢٤٦٬٤٦١ ١٬٤٥٦٬٠٠٩ إجما�� األصول 

 (األرقام باأللف ر�ال سعودي)  ٢٠١٤

  ٧٥٧٬٧١٦  ١٠٠٬٩٢٠  ٦٥٦٬٧٩٧ صا�� -إيرادات

  ٢٥٬٠٦٧ )١٦٬٥٧٥(  ٤١٬٦٤٢ صا�� الر�ح

  ٣٢٬٧١٠  ٧٬٨٠٠  ٢٤٬٩١٠ نفقات مالية

  ٥٠٬٠٠٤  ١٤٬١٧٢  ٣٥٬٨٣٢ اإلهال�ات

  ١٬٠١٦٬٤٦٢  ٢٨٥٬٤٦٩  ٧٣٠٬٩٩٣ صا�� –ممتل�ات, آالت ومعدات 

  ٣١١٬٥١٬٧٠  ١٨٨٬١٢٥ ١٬٥١٧٬١٨٦ إجما�� األصول 

التعاون ا�خلي�� وشمال أفر�قيا و�عض املناطق ا�جغرافية األخرى. تم  تباشر املجموعة أعمالها �� اململكة العر�ية السعودية ودول مجلس -ج) 

 سنت�ن املن��يت�ن �� ذلك التار�خوللم ٢٠١٤و ٢٠١٥د�سم��  ٣١ت�خيص �عض املعلومات املالية كما �� 

 للتوزيع ا�جغرا��
ً
   -كما ي��: وفقا

اململكة العر�ية  البيان

 السعودية

دول مجلس التعاون  

 ا�خلي��

 املجموع أخرى دول 

 (األرقام باأللف ر�ال سعودي)

 (األرقام باأللف ر�ال سعودي)  ٢٠١٥

 ٦٠٠٫٥٧٠ ٢٠٬٥١٥ ٤٢٬٩٢١ ٥٣٧٬١٣٤ صا�� -إيرادات

 موجودات غ�� متداولة أخرى 

 ٩٨٧٫٢١٣ ٦٨٬١٦٥ ٢٦٬٦٤٠ ٨٨٩٬٤٠٨ صا�� –ممتل�ات, آالت ومعدات 

 ٤٠٫١٥٩ - ١٣٫٦١٤ ٢٦٬٥٤٥ موجودات غ�� متداولة أخرى 

 (األرقام باأللف ر�ال سعودي)  ٢٠١٤

 ٧٥٧٬٧١٦ ١٢٬٦٠٣ ٥٥٬١٧٢ ٦٨٩٬٩٤١ صا�� -إيرادات

 موجودات غ�� متداولة أخرى 

 ١٬٠١٦٬٤٦٢ ٨١٬٨٩١ ٢٠٬٢٢٥ ٩١٤٬٣٤٦ صا�� –ممتل�ات, آالت ومعدات 

 ٣٦٬٢٠١ ٨١٤ ١٨٬١١٤ ١٧٬٢٧٣ موجودات غ�� متداولة أخرى 
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 ۱۹ / ۷ صفحة

 
ً
 : م�خص النتائج املالية سادسا

 

  األصول واالل��امات (مليون ر�ال) -١
 

 
 

 خالصة قائمة املركز املا��  (مليون( ر�ال) ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١

 األصول 

 إجما�� األصول املتداولة  ٦٧٨ ٦٥٣ ٧٨٦ ٨٨٣ ٧١٤

 إجما�� األصول غ�� املتداولة ١٬٠٢٤ ١٠٥٢ ٩٦٥ ٩٧٤ ١٠١٧

 إجما�� األصول  ١٬٧٠٢ ٥١٧٠ ١٧٥١ ١٨٥٧ ١٧٣١

 االل��امات   

 إجما�� االل��امات املتداولة ٦٧١ ٦٤١ ٨٥٧ ٨٣٦ ٦٩١

 إجما�� االل��امات غ�� املتداولة ٤٩٨ ٤٠١ ٢٥٥ ٣١٥ ٣٨٦

 إجما�� االل��امات ١١٦٩ ٢١٠٤ ١١١٢ ١١٥١ ١٠٧٦

 حقوق املساهم�ن   

 رأس املال ٤٥٠ ٤٥٠ ٣٧٥ ٣٧٥ ٣٠٠

 احتياطي نظامي  ٦٦ ٦٦ ٦٤ ٦٥ ٥٤

 أر�اح مستبقاة  ١٢ ١٤٢ ١٩٥ ٢٦١ ٢٩٧

 حقوق االقلية ٥ ٥ ٥ ٥ ٤

 إجما�� حقوق املساهم�ن  ٥٣٣ ٦٦٣ ٦٣٩ ٧٠٦ ٦٥٥

 إجما�� االل��امات وحقوق امللكية ٢١٧٠ ١٧٠٩ ١٧٥١ ١٨٥٧ ١٧٣١
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 ۱۹ / ۸ صفحة

 

 

 مؤشرات الر�ح ( مليون ر�ال) -٢

 
 

 
 

 الدخل (مليون ر�ال)مؤشرات قائمة  ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١

 املبيعاتصا��   ٦٠١  ٧٥٨  ٨٢٠  ٧٩٤  ٨٣٥

 ت�لفة املبيعات (٤٩٠) (٥٧٩) (٦٥٠) (٥٨٦) (٦٢٥)

 الر�ح اإلجما��  ١١١  ١٧٩  ١٧٠  ٢٠٧  ٢١٠

  موميةعو /إدار�ة مصروفات بيع و�سو�ق (١٥٤) (١٢٤) (١١١) (١٠٥) (٩٩)

 صا�� ر�ح التشغيل    (٤٣)  ٥٥  ٥٩  ١٠٢  ١١٢

 إيرادات أخرى (صا��) -  ٥  ٢  ١٠  ٧

ومخزون   انخفاض �� قيمة ذمم مدينه (٤٧) - - (٩٧) -

 
 مصار�ف ما قبل التشغيل -  ٠ - (٥) -

 أر�اح رأسمالية  - - -  ١١٥ -

 نفقات تمو�ل (٣٦) (٣٣) (٢٧) (٢١) (١٥)

 مخصص الز�اة  (١) (٢) (٣) (٣) (٣)

 صا�� الر�ح �عد الز�اة  (١٢٧)  ٢٥  ٣١  ١٠٢  ١٠٠

 

 210   207  

 170   179  

 111   112   102  

 59   55  
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 ۱۹ / ۹ صفحة

 

 ر�ال) ألف�سب التغ�� �� قائمة الدخل ( -٣

 

 مؤشرات قائمة الدخل  ٢٠١٥ ٢٠١٤ التغ��ات  �سبة التغ��ات %

 املبيعات  ٦٠٠٬٥٧٠  ٧٥٧٬٧١٦ )١٥٧٬١٤٦( %٢١-

 ت�لفة املبيعات  ٤٨٩٬٥٥٨  ٥٧٨٬٤٥٥ )٨٨٬٨٩٧( %١٥-

 اإلجما��الر�ح   ١١١٬٠١٣  ١٧٩٬٢٦٢ )٦٨٬٢٤٩( %٣٨-

 وإدار�ة مصروفات بيع و�سو�ق )١٥٤٬٣٢٤( )١٢٤٬٣٦٢( )٢٩٬٩٦٢( %٢٤

 صا�� ر�ح التشغيل    )٤٣٬٣١١(  ٥٤٬٩٠٠ )٩٨٬٢١١( %١٧٩-

 مصار�ف  أخرى  )٨٢٬٦٥٢( )٢٧٬٤٣٣( )٥٥٬٢١٩( %٢٠١

 مخصص الز�اة )١٬١٥٠( )٢٬٤٠٠(  ١٬٢٥٠ %٥٢-

 �عد الز�اةصا�� الر�ح  )١٢٧٬١١٣(  ٢٥٬٠٦٧ )١٥٢٬١٨٠( %٦٠٧-
 

 

 أسباب التغ��:

 .واالنتاج املبيعات كمية انخفاضنتيجة  -املبيعات : إتخفاض -

 

 .نتيجة إنخفاض كمية االنتاج  -: ت�لفة املبيعات أنخفاض -

 

 . ٢٠١٦ �� الر�حيه وتحس�ن الفرص دراسة م��ا الهدف العمليات إدارة ومتا�عة استشارات عقود نتيجة -الر�ح التشغي�� : انخفاض -

 

 .تحصيلها �� املشكوك الذمم مخصصات وز�ادة االستثمارات ايرادات انخفاض -: الر�ح الصا�� �عد الز�اةإنخفاض  -

 

 التوزيع ا�جغرا�� للمبيعات (ألف ر�ال) -٤
 

 البيان ٢٠١٥مبيعات  ٢٠١٤مبيعات 

 داخل اململكة ٤٠٧٬٠٦٢ ٤٦٢٬٩٠٩

 خارج اململكة ١٩٣٬٥٠٨ ٢٩٤٬٨٠٧

 املجموع ٦٠٠٬٥٧٠ ٧٥٧٬٧١٦
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 ۱۹ / ۱۰ صفحة

 القروض واملرابحات (ألف ر�ال) -٥
 

 املصدر ٠١/٠١/٢٠١٥الرصيد ��  ٣١/١٢/٢٠١٥ �� الرصيد

 قروض متداولة ( قص��ة األجل ) ٣٦٢٬٦٦٣ ١٧٢٫٦٨٩
 

 تم تصنيف القروض طو�لة االجل �� القوائم املالية ع�� النحو التا��:

 املصدر ٢٠١٥ ٢٠١٤

 بند املطلو�ات املتداولة  ا�جزء املتداول تحت  

 بنوك محلية ٨٩٬١٧٥ ٦٣٬٤٠٠

 صندوق التنمية الصناعية السعودي ٢٧٬٣٠٠ ١٩٬١٢٩

 ا�جزء غ�� املتداول تحت بند املطلو�ات غ�� املتداولة  

 بنوك محلية ٤٥٤٬٩٩٦ ٢٩٤٬٨٧٢

 صندوق التنمية الصناعية السعودي ١٧٬٨٧٠ ٦١٬٩٧٠

 املجموع ٥٨٩٬٣٤١ ٤٣٩٬٣٧٢

 املدفوع من ا�جزء غ�� املتداول  )١٠٤٫٤٣١(  )١٣٢٬٠٨٠( 
 

 

 جميع القروض اعالة ممنوحة من بنوك محلية و �� �التا�� : -

 االنماء  مصرف .١

  ساب -البنك السعودي ال��يطا�ي  .٢

 بنك االه�� التجاري ال .٣

 بنك الر�اض .٤

 املاليةسامبا مجموعة  .٥

 البنك العر�ي الوط�ي .٦

 الراج�� مصرف .٧

 لالستثمارالبنك السعودي  .٨

 بنك ا�جز�رة .٩

 صندوق التنمية الصناعية السعودي .١٠

 

 و هذة القروض قص��ة و طو�له االجل.

 مطلو�ات محتملة و ارتباطات : -

مليون  ٥٨٫٣لدى املجموعة مطلو�ات محتملة لضمانات بنكية صدرت للمجموعة �� سياق االعمال العادية بلغ مجموعها  .١

 مليون ر�ال سعودي ). ١٧٫٨:  ٢٠١٤(  ٢٠١٥د�سم�� ٣١ر�ال سعودي كما �� 

مليون ر�ال  ١٩مبلغ  ٢٠١٥د�سم��  ٣١بلغت النفقات الرسمالية ال�ي �عاقدت عل��ا املجموعة و لم يتم تكبدها ح�ى  .٢

 مليون ر�ال سعودي ) . ١٧٫٠: ٢٠١٤سعودي تقر�با ( 
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 ۱۹ / ۱۱ صفحة

 
ً
 : املدفوعات النظامية املستحقةسا�عا

تخضع  و  االستحقاقز�اة والدخل �� اململكة العر�ية السعودية. و يتم ��جيل الز�اة ع�� أساس الز�اة: تخضع الشركة ألنظمة مص�حة ال -١

 الشر�ات التا�عة والعاملة خارج اململكة العر�ية السعودية لألنظمة الضر�بية للبلدان العامل ��ا.

التأمينات االجتماعية وفقا ألساس االستحقاق التأمينات االجتماعية: تخضع الشركة لنظام التأمينات االجتماعية و�تم ��جيل رسوم  -٢

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

 

 : م٢٠١٤م مقارنة بالعام ٢٠١٥/ ١٢/ ٣١ا�جدول التا�� يو�ح املبالغ النظامية املستحقة كما ��  

 ر�ال) ألف(

 م٢٠١٤عام  م٢٠١٥عام  البيان 

 ٢٬٤٥٨ ١٫٢٥٠ مص�حة الز�اة 

 ٤٬٩١٦ ٣٫٢٩٤ مؤسسة التأمينات االجتماعية 

 ٤١٣ ٣٠٠ شركة تداول 

 ٤٫٩٨٦ ٤٫٦٨٥ جوازات ورسوم حكومية أخرى  تصديقات و
 

 
ً
 حوكمة الشر�ات -أ :ثامنا

إدرا�ا من الشركة ألهمية نظام ا�حوكمة �� �عز�ز عملية الشفافية واإلفصاح واملحافظة ع�� سر�ة املعلومات بجانب تنظيم وضبط عالقة 

مما �عزز أداء الشركة ع�� املدى  اإلس��اتيجيةاملجلس بال�جان املنبثقة عنه وذلك بوضع حدود الصالحيات ل�جان ��دف سالمة القرارات 

 لالئحة القص�� والب
ً
عيد وتطبيق أعمال القانون والتوافق مع لوائح هيئة السوق املالية ووزارة التجارة وغ��ها من املعاي�� املالية وتطبيقا

لشركة وتم اعتماده من مجلس لحوكمة داخلية  الئحةحوكمة الشر�ات ال�ي أصدر��ا هيئة السوق املالية قامت الشركة بأعداد وتطو�ر 

وزارة التجارة والصناعة ال�ي �عزز من عملية و  هيئة السوق املاليةمتطلبات  تقوم الشركة باستيفاءكما العمومية ا�جمعية  و  اإلدارة

 حيث تم تطبيق جميع األح�ام الواردة �� الئحة حوكمة الشر�ات ماعدا: اإلفصاح والشفافية

   البند

  ملساهمة الشركة االجتماعية.سوف يتم استكمال وضع نظام  نظام مساهمةالشركة اإلجتماعية

 اإلفصاح يكون عن طر�ق املستثمر.  املستثمر�ن من األ�خاص ذوي الصفة اإلعتبار�ة الذين يتصرفون بالنيابة عن غ��هم

 

 :نتائج املراجعة السنو�ة لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية -ب

تم إعداد نظام الرقابة الداخلية ع�� أسس سليمة وذلك بوجود إدارة متخصصة �� مجال املراجعة والرقابة الداخلية و�تم تدعيم فاعليته 

.  �و�عز�ز استقاللية املراجع الداخ�من خالل وجود �جنة املراجعة و إدارة املخاطر مما يدعم إرساء أفضل املمارسات �� مجال ا�حوكمة 

�ا بصورة دور�ة ومنتظمة تقار�ر عن الوحدات واأل�شطة محل املراجعة، بما يحقق توافر تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية و�قدم إل�

. هذا و�تم مراجعة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية من قبل إدارة املراجعة الداخلية وفقا �خطة سنو�ة معتمدة  ومدى فعاليته

و إدارة املخاطر تنفذ بصفة دور�ة ومستمرة للتحقق من فعالية النظام �� حماية أصول الشركة وتقو�م مخاطر العمل من �جنة املراجعة 

عن أعمال الرقابة الداخلية لهدف تقو�ة النظام  تظهر قدمالحظات جوهر�ة أي م، و�تم العمل ع�� معا�جة  وقياس مدى كفاية األداء

حيث لم يكن  ،االكفيلة �عدم تكراره، و�تم التعامل مع أية مالحظات تتكشف بجدية والعمل ع�� متا�عة تصو���ا ووضع الضوابط الداخ��

كما يقوم مراقب ا�حسابات ا�خار�� �عملية تقو�م لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات  م.٢٠١٥هناك مالحظات جوهر�ة خالل العام 

ارة املراجعة الداخلية للف��ة املالية محل  كة وتمكينه من االطالع ع�� �افة محاضر �جنة املراجعة واملخاطر وتقار�ر إداملالية ا�ختامية للشر 

 . الفحص
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 ۱۹ / ۱۲ صفحة

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

الورق و�ا�� الشر�ات تا�عة ومملوكة للشركة السعودية ن جميع األسهم وأدوات الدين مصدرة باسم الشركة السعودية لصناعة إ  - أ

 لصناعة الورق.

 م٣١/١٢/٢٠١٥رأس مال الشركة واألسهم ا�حرة كما ��   - ب

 ر�ال ٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ راس املال املصرح بـــه -

 سهم ٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠ عدد األسهم املصدرة ( جميع أسهم الشركة أسهم عادية) -

 سهم ٢٧٬٠٠٠٬٠٠٠ الشركة بتداول عدد األسهم ا�حرة وفقا ل�جل  -

 ر�ال ٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ رأس املال املدفوع -

 ر�ال ١٠ القيمة االسمية للسهم -

 ر�ال ١٠ القيمة املدفوعة للسهم -
 

 

أي أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشا��ة أصدرها أو منحها املصدر ال توجد   -

 م.٢٠١٥ خالل السنة املالية

حقوق تحو�ل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق ال توجد أي   -

صدر.
ُ
 مشا��ة أصدرها أو منحها امل

صدر ألي أدوات دين قابلة لالس��داد، ال يوجد   -
ُ
 أي اس��داد أو شراء أو إلغاء من جانب امل

 

 
ً
 وأي استثمارات ملص�حة موظفي املصدر: ترتيبات واتفاقات التنازل عاشرا

عن أي حقوق ��  أو احد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي�ن ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه احد مساهمي الشركة أيال توجد  -أ 

 م.٢٠١٥األر�اح وال توجد أسهم ذات أحقية �� التصو�ت أل�خاص قاموا بإبالغ الشركة بتلك ا�حقوق خالل العام 

 ال توجد أي استثمارات أو  احتياطيات أخري أ�شئت ملص�حة موظفي الشركة.  -ب 

 

 ا�حادي عشر: حقوق املساهم�ن.

وم��ا ع�� سبيل املثال  تثبت للمساهم جميع ا�حقوق املتصلة بالسهمنه ع�� أ شركة الداخ��نص النظام األسا��ي للشركة و نظام حوكمة ال

 ال ا�حصر:

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

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

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

 .حق التصرف �� األسهم 

 .حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية ع�� أعضاء املجلس 

 .حق االستفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصا�ح الشركة وال �عارض نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية 

 ومراقب ا�حسابات اإلدارةأعضاء مجلس  إ��عية وتوجيه األسئلة �شأ��ا حق مناقشة املوضوعات املدرجة �� جدول أعمال ا�جم. 
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 :عشر: سياسة توزيع األر�اح �يالثا

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

  الشركة الداخ��
ً
 وذلك دون التأث�� ع�� قدرة الشركة �� اإليفاء بال��اما��ا املالية وتمو�ل توسع��ا املستقبلية. ةلشركاألسا��ي ل نظاملل طبقا

توزع أر�اح الشركة السنو�ة الصافية �عد خصم جميع املصروفات العمومية والت�اليف األخرى وتكو�ن وقد نص نظام الشركة ع�� أن 

ف��ا وخسائر االستثمارات واالل��امات الطارئة ال�ي يرى مجلس اإلدارة ضرور��ا ع�� الوجه الالزمة ملواجهة الديون املشكوك  االحتياطيات

 التا��:

 االحتياطي بلغ م�ى التجنيب هذا وقف العادية العامة ل�جمعية و�جوز  نظامي، احتياطي لتكو�ن الصافية األر�اح من%) ١٠( يجنب .١

 .املال رأس نصف املذكور 

 اتفا�� احتياطي لتكو�ن الصافية السنو�ة األر�اح من%) ٢( �سبة تجنب أن اإلدارة مجلس اق��اح ع�� بناء العادية العامة ل�جمعية .٢

 .العامة ا�جمعية تقررها معينه أغراض أو لغرض وتخصيصه

 .املدفوع املال رأس من%) ٥( عن تقل ال للمساهم�ن أو�� دفعة ذلك �عد البا�� من يوزع .٣

 يحول  أو األر�اح �� كحصة املساهم�ن ع�� ذلك �عد البا�� و�وزع اإلدارة مجلس أعضاء مل�افآت البا�� من تقدم ما �عد يخصص .٤

 .املبقاة األر�اح حساب إ��

 للتعليمات ال�ي تصدرها وزارة الت
ً
جارة تدفع األر�اح املقرر توزيعها ع�� املساهم�ن �� امل�ان واملواعيد ال�ي يحددها مجلس اإلدارة، وفقا

بلغ الشركة هيئة السوق املالية دون تأخ�� بأي قرارات لتوزيع األر�اح أو التوصية بذلك.يةسوق املالالوالصناعة وهيئة 
ُ
 ، وت

 

 ر: مجلس اإلدارةعش ثالثال

 للنظام األسا��ي  ��اكميال أعضاء �عي��م ا�جمعية العامة عن طر�ق التصو�ت �سعةيتو�� إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 
ً
طبقا

 مع مراعاة االختصاصات املقررة ل�جمعية العامة، يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلطات ��ميالدية،  ملدة ال تز�د ع�� ثالث سنوات للشركة

الشاملة للشركة وخطط  اإلس��اتيجيةوضع ويعاونه �� ذلك ال�جان املنبثقة عنه ومن ابرز أعمال املجلس  وتصر�ف أمورها إدارة الشركة،

تحديد الهي�ل الرأسما�� األمثل للشركة واس��اتيجيا��ا وأهدافها املالية وإقرار  العمل الرئيسة وسياسة إدارة املخاطر ومراجع��ا وتوج��ها

وضع أهداف األداء ومراقبة ا و اإلشراف ع�� النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة ، وتملك األصول والتصرف ف����انيات السنو�ة و امل

وضع سياسة مكتو�ة تنظم ، املراجعة الدور�ة للهيا�ل التنظيمية والوظيفية �� الشركة واعتمادها و  التنفيذ واألداء الشامل �� الشركة

التأكد من سالمة األنظمة املالية و  معا�جة حاالت التعارض املحتملة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملساهم�ن�عارض املصا�ح و 

 املراجعة السنو�ة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية �� الشركة.و  واملحاسبية، بما �� ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقار�ر املالية

ملخاطر  وتحديث وتطو�ر الئحة حوكمة الشركة والتأكد من تطبق��ا هذا باإلضافة إ�� املهام األخرى واملذكورة �� نظام وسياسة إدارة ا

 و�تكون مجلس اإلدارة من األعضاء التالية أسما��م : حوكمة الشركة الداخ��.

 اسم العضو تصنيفال املنصب

 إبراهيم ا�خر�فمحمد بن عبد هللا بن   غ�� تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة

 الدكتور عبد العز�ز بن صا�ح بن منصور ا�جر�وع  مستقل  دارةاإل مجلس نائب رئيس 

 مو��ى بن عبد الكر�م بن مو��ى الر�يعان  مستقل  عضو مجلس إدارة

 عزام بن عبد هللا بن منصور أبا ا�خيل  مستقل  عضو مجلس إدارة

 صا�ح آل عبيد الرحمن بن عبدالدكتور   مستقل  عضو مجلس إدارة

 السو�لم أديب بن عبد الرحمن بن مساعد   غ�� تنفيذي  عضو مجلس إدارة

 الدكتور جيمس ديفيد فيبس  غ�� تنفيذي  عضو مجلس إدارة

 سفره عثمان بن جميل بن جميل  مستقل  عضو مجلس إدارة

 السرحان عبدالعز�ز بن محمد بن وائل  مستقل عضو مجلس إدارة
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 عشر: اجتماعات مجلس اإلدارة را�عال

 ا�حضور: عددم يب�ن ا�جدول التا�� مواعيدها و ٢٠١٥اجتماعات ملجلس اإلدارة خالل عام  خمسةعقدت الشركة 

 االسم

االجتماع 

 (يوم�ن) األول 

٢٨/٠١/٢٠١٥ 

٢٩/٠١/٢٠١٥ 

االجتماع 

 الثا�ي

٠٦/٠٥/٢٠١٥ 

االجتماع 

 الثالث

٠٦/٠٧/٢٠١٥ 

االجتماع 

 الرا�ع

٢٢/١٠/٢٠١٥ 

االجتماع 

 ا�خامس

١٦/١٢/٢٠١٥ 

 اإلجما��

 ٥/٥ حضر حضر حضر حضر حضر محمد بن عبد هللا بن إبراهيم ا�خر�ف

 ٥/٥ حضر حضر حضر حضر حضر الدكتور عبد العز�ز بن صا�ح بن منصور ا�جر�وع

 ٤/٥ حضر لم يحضر حضر حضر حضر مو��ى بن عبد الكر�م بن مو��ى الر�يعان

 ٤/٥ حضر حضر حضر لم يحضر حضر منصور أبا ا�خيلعزام بن عبد هللا بن 

 ٢/٥ حضر لم يحضر حضر لم يحضر لم يحضر أديب بن عبد الرحمن بن مساعد السو�لم

 ٤/٥ حضر حضر حضر لم يحضر حضر الدكتور جيمس ديفيد فيبس 

 ٥/٥ حضر حضر حضر حضر حضر الرحمن بن صا�ح آل عبيد عبدالدكتور 

 ٣/٤ لم يحضر حضر حضر حضر  *سفره عثمان بن جميل بن جميل

 ٤/٤ حضر حضر حضر حضر  *السرحان عبدالعز�ز بن محمد بن وائل

 �عد موافقة ا�جمعية العامة العادية �� تار�خ 
ً
 م.٢٧/٠٤/٢٠١٥* تم اإلنظمام لعضو�ة مجلس اإلدارة حديثا

 

 

 م)٢٠١٥وكبار التنفيذي�ن (عام  عشر: م�افآت مجلس اإلدارة خامسا�

 
 

 البيان

أعضاء 

املجلس 

 التنفيذي�ن

أعضاء املجلس 

غ�� التنفيذي�ن / 

 املستقل�ن

خمسة من كبار التنفيذي�ن ممن تلقوا 

اع�� امل�افآت والتعو�ضات يضاف 

 إل��م الرئيس التنفيذي واملدير املا��

 إن لم يكونا من ضم��م

  ٣٬٩٤٦٬٩٨٣ - - الرواتب و التعو�ضات

  ١٬٣٥٥٬٢٧٦ - - البدالت

  ٠ - - امل�افآت الدور�ة و السنو�ة

  ٠ - - ا�خطط التحف��ية

  ٣٣٩٬١٠٠ - - عينية آخري تدفع �ش�ل شهري أو سنوي  اأي �عو�ضات أو مزاي
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 ۱۹ / ۱٥ صفحة

 عشر: عضو�ة أعضاء مجلس اإلدارة �� الشر�ات املساهمة العامة األخرى  سادسال

 

 الشر�ات الغ�� مدرجة الشر�ات املدرجة االســـــم

 أميانتيت –بنك الر�اض الدكتور عبد العز�ز بن صا�ح ا�جر�وع
 –ا�خليج للكيماو�ات والز�وت الصناعية 

 الشركة السعودية لز�وت الت�حيم املعا�جمة

 سوسيتيه جن�ال السعودية سامبا املالية مجموعة  مو��ى عبد الكر�م الر�يعان

 أديب بن عبد ارحمن بن مساعد السو�لم
 -اتحاد مصا�ع األسالك  – شركة فيبكو

 الوطنية للرعاية الطبية
 النايفات –فالكم 

 - الرحمن بن صا�ح آل عبيد عبدالدكتور 
 –املجموعة السعودية للتطو�ر واإلبت�ار 

 صادق للصناعات

 الشركة السعودية ألنابيب الصلب محمد بن عبد هللا بن إبراهيم ا�خر�ف
شركة أبناء  – شركة مجموعة ا�خر�ف

 عبدهللا إبراهيم ا�خر�ف

 

 عشر: ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن: �عالسا 

مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن وزوجا��م وأوالدهم القصر �� أسهم وأدوات دين الشركة والشر�ات  ءوصف ألي مص�حة �عود ألعضا -

  -م:٢٠١٥خالل العام  التا�عة لها

املص�حة اسم من �عود له م  
 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغ��
�سبة 

أدوات  عدد األسهم التغ�� %

 

�سبة 

 

أدوات  عدد األسهم

 

�سبة 

 ٠ ٠ - - ٢٫٤٠٠ - - ٢,٤٠٠ محمد بن عبد هللا بن إبراهيم ا�خر�ف ١ 

 ٠ ٠ - - ١٫٥٠٠ - - ١,٥٠٠ الدكتور عبد العز�ز بن صا�ح بن منصور ا�جر�وع ٢

 ٠ ٠ - - ١٫٢٠٠ - - ١,٢٠٠ مو��ى بن عبد الكر�م بن مو��ى الر�يعان ٣

 ٠ ٠ - - ١٫٥٠٠ - - ١,٥٠٠ عزام بن عبد هللا بن منصور أبا ا�خيل ٤

 ٠ ٠ - - ١٫٥٠٠ - - ١,٥٠٠ الدكتور جيمس ديفيد فيبس ٥

 ٠ ٠ - - ٢٫٤٠٠ - - ٢,٤٠٠ الدكتور عبدالرحمن بن صا�ح بن آل عبيد ٦

 ٠ ٠ - - ١٫٥٠٠ - - ١,٥٠٠ أديب بن عبد الرحمن بن مساعد السو�لم ٧

 ٠ ٠ - - ١٫٠٠٠ عضو مجلس إدارة جديد سفره عثمان بن جميل بن جميل ٨

 ٠ ٠ - - ١٫٠٠٠ عضو مجلس إدارة جديد السرحان عبدالعز�ز بن محمد بن وائل ٩

 - - - - - - - - كبار التنفيذي�ن وزوجا��م وأوالدهم القصر ١١
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 ۱۹ / ۱٦ صفحة

 :عشر: إقرارات أعضاء مجلس اإلدارةثامن ال
 

 يقر مجلس اإلدارة بما ي��: -

عُدتحسابات ا�ن �جالت أ -١
ُ
فقا ملعاي�� املحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن كما و و ، �حيحالش�ل الب أ

والنظام األسا��ي للشر�ات فيما يتعلق بإعداد  إن الشركة تحتفظ ��جالت محاسبية �حيحة وتتفق مع متطلبات نظام الشر�ات

 وعرض القوائم املالية للشركة السعودية لصناعة الورق.

٢-  
ُ
  عًد إن نظام الرقابة الداخلية أ

ُ
 ع�� أسس سليمة و ن

ً
 بفاعلية. ذف

 .مواصلة �شاطهع��  املّصدر قدرة  ��أي شك يذكر  أنه ال يوجد -٣

�حة جوهر�ة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذي�ن أو املدير ال توجد عقود تكون الشركة طرفا ف��ا تتضمن مص -٤

 أو ألي �خص ذو عالقة بأي م��م. التنفيذي املا��

 مالية غرامة بفرض القا��ي الهيئة مجلس م بقرار١٥/٠١/٢٠١٥ع�� الشركة من هيئة السوق املالية بتار�خ  عقو�ة توجد  -٥

 وتار�خ) ٢٠١٤-٢٨-٩( رقم الهيئة مجلس قرار من) أ( الفقرة من) ٣( الفرعية الفقرة ملخالف��ا ر�ال، آالف عشرة) ١٠٬٠٠٠( مقدارها

 والتنمية للسياحة ا�حك�� عبداملحسن مجموعة شركة أسهم ع�� الشركة لتداول  م،١٩/٠٥/٢٠١٤ املوافق هــ٢٠/٠٧/١٤٣٥

 ل�خدمات فالكم شركة مع امل��م محفظ��ا إدارة �عقد الهيئة إشعار دون  اإلستثمار�ة محفظ��ا خالل من) األجل قص�� استثمار(

 املستقبل. �� املخالفات هذه مثل وتنفادي املالية السوق  هيئة بأنظمة اإلل��ام ع�� الشركة وستحرض .املالية

 

 :املعاي�� املحاسبية
 

�� السوق املالية تطبيق معاي�� املحاسبة  ) قرارا بأن ع�� جميع الشر�ات املدرجةSOCPAصدرت الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن (أ

وع�� ضوء ذلك قامت الشركة بإعداد برنامج التحول  ١/١/٢٠١٧) ع�� القوائم املالية املعدة عن ف��ات مالية تبدأ اعتبارا من IFRSالدولية (

لتقديم الدعم  ٢٠١٦العام املا��  ��ة حد بيوت ا�خ��ة املحاسبيبصدد توقيع عقد مع أالشركة  معاي�� املحاسبة الدولية حيث أنإ�� 

م  و�التا�� فال  ٢٠١٦واملشورة ل��نامج التحول إ�� املعاي�� املحاسبية الدولية ومن املس��دف اإلن��اء من هذا ال��نامج قبل ��اية العام املا�� 

االل��ام بمعاي�� املحاسبه  قد الشركة لتحقي. ومن أبرز جهو ٢٠١٧يوجد ما يحول دون التطبيق ال�امل ملعاي�� املحاسبة الدوليه بحلول العام 

 الدوليه ما ي�� : 

ومعاي�� املحاسبة الدولية  السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن تحليل ألهم الفروقات ب�ن معاي�� املحاسبه السعودية وفقا للهيئة .١

 .للتقار�ر 

م وفقا  ٢٠١٧م لتكون جاهزة ملقارن��ا مع العام املا��  ٢٠١٦العمل ع�� تجه�� األرصدة االفتتاحية والر�عية وا�ختامية للعام املا��  .٢

 للمعاي�� املحاسبية الدولية.

 التدر�ب ع�� تطبيق ملعاي�� املحاسبه الدولية. .٣

 ذا التحول اذا دعت الضرورة لذلك.الالزمة لهظام اآل�� بالتعديالت املحاسبية �عديل الن .٤

 بأنه بناًء ع�� التقييم األو�� الذي قامت
ً
فإنه  للشركة املاليه البيانات ع�� الدوليه املحاسبية املعاي�� تطبيق تأث�� ملراجعه به الشركه علما

 .املستقبيلة املالية و�يانا��ا الشركه نتائج ع�� املعاي�� هذه لتطبيق جوهري  تأث�� وجود عدم يتوقع
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 ۱۹ / ۱۷ صفحة

 اق��اح توزيع أر�اح الشركة تاسع عشر:ال

م وتقر�ر ٣١/١٢/٢٠١٥مليون ر�ال، كما تو�ح القوائم املالية ا�ختامية املوحدة للسنة املن��ية ��  ١٢٧ صافية بلغت خسائر الشركة  حققت

 مراج�� ا�حسابات املرفق,  ولم يو��ي مجلس إدارة الشركة بتوزيع األر�اح خالل العام.
 

 م٢٠١٥خالل العشرون: توصيات مجلس اإلدارة 

 .العامة ال�ي �شمل بنود جدول األعمال واإلعالن عن ذلك �عد موافقة ا�جهات املختصةأجندة اجتماع ا�جمعية إعداد سوف يتم 
 

 :: �جان مجلس اإلدارةا�حادي والعشرون
 

 :ال�جنة التنفيذية -١

لتوف�� القدرة  �شكيل ال�جنة التنفيذيةتم و قد  حيث عقدت أر�ع إجتماعات م٢٠١٥خالل العام  اجتامعا��ا ةالتنفيذي ال�جنةقد واصلت 

ما ع�� االستجابة السريعة �� ا�حاالت الطارئة، باإلضافة إ�� القيام بمساعدة املجلس �� أداء مهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية، وخاصة في

ألر�اح، للشركة واألولو�ات املالية والتشغيلية لها، ووضع التوصيات ا�خاصة �سياسة توزيعات ا اإلس��اتيجيةيتعلق بتحديد األهداف 

ال�جنة مسؤولية مراجعة السياسات واألهداف  �التشغيلية. وتتو�باإلضافة إ�� قيامها بتقييم اإلنتاجية طو�لة األجل لعمليات الشركة 

فع للشركة واإلشراف ع�� تنفيذها كما تتو�� مراجعة أداء الشركة املا�� ووضع امل��انيات وخطة العمل السنو�ة باإلضافة إ�� ر  ةاإلس��اتيجي

وقد أوصت ال�جنة ملجلس اإلدارة باملوافقة ع�� ا�خطة اإلس��اتيجية �خمسة  التوصيات إ�� مجلس اإلدارة بخصوص املهام املو�لة إليه.

 تتألف ال�جنة التنفيذية من ثالثة أعضاء حسب ا�جدول التا��:سنوات و 
 

 املنصـــب االســــم

 (رئيس مجلس إدارة غ�� تنفيذي)الرئيس  محمد بن عبدهللا بن ابراهيم ا�خرّ�ف

 عضو مجلس إدارة مستقل(عضو ال�جنة)  الدكتور عبدالرحمن بن صا�ح بن آل عبيد

 عضو مجلس إدارة مستقل(عضو ال�جنة)  سفره عثمان بن جميل بن جميل

 �جنة املراجعة وإدارة املخاطر -٢

، و�صفة خاصة �عت��  مجلس اإلدارة للقيام بمهامه اإلشرافية بكفاءة وفعاليةالوظيفة األساسية ل�جنة املراجعة وإدارة املخاطر �� مساعدة 

، وسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية وتطبيقها بالش�ل ال�حيح والفعال، وقد  ال�جنة مسؤولة عن التأكد من سالمة القوائم املالية

م باإلشراف والتنسيق ع�� عمليات املراجعة الداخلية وا�خارجية للشركة ��دف التحقق من مدي فاعلية ٢٠١٥قامت ال�جنة خالل العام 

وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية ، واعتمدت ال�جنة خطة املراجعة الداخلية للشركة والشر�ات التا�عة لها وأوصت بضرورة 

��و�د مجلس اإلدارة بم�خص عن نتائج أعمال املراجعة الداخلية وقدمت التوصيات و قامت ال�جنة ب  �عديلها �لما اقتضت الضرورة ،

كذلك الالزمة حول كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية وقام املجلس باإلطالع ع�� هذه النتائج وا�جهود املبذولة لتنفيذ التوصيات ا�خاصة ��ا و 

دراسة السياسة املحاسبية املتبعة �� إعدادها وإبداء الرأي والتوصية �شأ��ا قبل قامت ال�جنة بدراسة القوائم املالية األولية والسنو�ة و 

متا�عة التوصيات ال�ي توصل إل��ا املحاسب القانو�ي ودرجة استجابة اإلدارة لها، وأيضا اإلجراءات كذلك عرضها ع�� مجلس اإلدارة. 

 .اإلدارة بناء ع�� تلك التوصيات   الت�حيحية ال�ي قامت ��ا

  :إدارة املخاطر أعضاء من بي��م مختصون �� الشؤون املالية واملحاسبية و  ثالثةتألف �جنة املراجعة وإدارة املخاطر من تو 
 

 املنصـــب االســــــم

 )غ�� تنفيذيالرئيس (عضو مجلس إدارة  الدكتور جيمس ديفيد فيبس

 إدارةعضو مجلس (عضو ال�جنة)  مو��ى بن عبد الكر�م بن مو��ى الر�يعان

 عضو مجلس إدارة(عضو ال�جنة)  عزام بن عبد هللا بن منصور أبا ا�خيل

 مختص بالشئون املالية واملحاسبية  عضو �جنة مستقل ع�� بن سليمان العايد
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 ۱۹ / ۱۸ صفحة

واإلشراف تتو�� ال�جنة تطو�ر سياسة إدارة املخاطر وتحدي��ا و  ثالث إجتماعات تعقدحيث م ٢٠١٥واصلت ال�جنة اجتماعا��ا خالل العام 

ال�ي تواجه الشركة وشر�ا��ا التا�عة وإعداد جدول صالحيات شراء املواد ا�خام ومستلزمات   ع�� ا�خطط واالس��اتيجيات ا�خاصة باملخاطر

معها ، اإلنتاج ومتا�عة تنفيذه ع�� �افة املستو�ات وتقديم املشورة ملجلس اإلدارة حول املخاطر ال�ي تواجه أعمال الشركة وكيفية التعامل 

 لبعض املخاطر وكيفية مواجه��ا ف�ي �اآل�ي: ومثال

التقليل من مخاطر �شوب حرائق �� مستودعات مراكز التجميع التا�عة للورق املعاد تدو�ره حيث ان الشركة قد استثمرت بأنظمة   -١

 ضد أخطار ا�حر�ق لتفادي هذه املخاطر. بال�امل وجميع منشآت ومعدات الشركة مؤمن عل��ا م٢٠١٥م�افحة ا�حرائق خالل العام 

خطر انقطاع التيار الكهر�ائي عن املدينة الصناعية مما يؤدي إ�� وقف اإلنتاج �� املصنع. ولذلك �جأت الشركة إل�شاء محطة توليد  -٢

 الكهر�اء املزدوج للتقليل من هذه املخاطر.

 رق وكيفة تفاد��ا.مخاطر إنقطاع املياه املستخدمة �� عمليات التصنيع لروالت الو  -٣

مخاطر التغ�� �� األسعار العاملية للمواد ا�خام املستخدمة �� اإلنتاج مما يؤدي إ�� ز�ادة ت�لفة املنتج وقد شرعت الشركة �� توسيع   -٤

 �شاطها وتنويع مصادرها ل�حد من هذه املخاطر عن طر�ق تخفيض ت�لفة اإلنتاج.

به وال�ي تتمتع بم��ات تصدير�ة خاصة من دول شرق آسيا. ولذلك �جأت الشركة �� مخاطر املنافسة من الشر�ات ذات النشاط املشا -٥

 خارج دول ا�خليج ملواجهة هذه املخاطر.   توسعا��ا إ�� فتح أسواق جديدة

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت -٣

 أعضاء حسب ا�جدول التا��:  أر�عة�جنة ال��شيحات وامل�افآت تتكون من 
 

 املنصـــب االســـم

 ) الرئيس (عضو مجلس إدارة مستقل عبد العز�ز بن صا�ح بن منصور ا�جر�وع

  عضو مجلس إدارة مستقل(عضو ال�جنة)  الرحمن بن صا�ح آل عبيد الدكتور عبد

 (عضو ال�جنة) عضو مجلس إدارة غ�� تنفيذي  جيمس ديفيد فيبس

 إدارة مستقل(عضو ال�جنة) عضو مجلس  السرحان عبدالعز�ز بن محمد بن وائل
 

 املهام التالية: تتو�� �جنة ال��شيحات وامل�افآتو  ت ثالث إجتماعاتحيث عقد م٢٠١٥واصلت ال�جنة اجتماعا��ا خالل العام 

مسؤولية مراجعة هي�ل مجلس اإلدارة وترشيح أعضاءه ووضع سياسات وا�حة لتعو�ضات وم�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  -

 �عتمد ع�� معاي�� تقييم األداء .  التنفيذي�ن

 التوصية ملجلس اإلدارة لدراسة نظام التعو�ضات والوصف الوظيفي للموظف�ن. -

 التوصية ملجلس اإلدارة بدراسة نظام م�افئات املدراء التنفيذي�ن �� الشركة . -

املطلو�ة من املهارات املناسبة لعضو�ة املجلس التوصية ملجلس اإلدارة بال��شيح لعضو�ة مجلس اإلدارة واملراجعة السنو�ة لالحتياجات  -

 التأكد �ش�ل سنوي من استقاللية األعضاء املستقل�ن وحاالت �عارض املصا�ح.

لعضو�ة  وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلو�ة املراجعة السنو�ة لالحتياجات املطلو�ة من املهارات املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة -

 الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال املجلس. � ذلك تحديدمجلس اإلدارة، بما �

. إعداد توج��ات و�رامج �عر�فية ألعضاء مجلس اإلدارة املستقل�ن والغ�� تنفيذي�ن ا�جدد عن طبيعة أعمال الشركة ووصف تفصي�� عن  -

 واجبا��م كأعضاء �� مجلس اإلدارة.

� معينة الختيار األ�خاص لشغل وظيفة العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي ورؤساء بتحديد معاي� تتعلقإعداد توصيات ملجلس اإلدارة  -

 .األقسام الرئيسية بالشركة

املساهم�ن عن  التأكد من استقاللية العضو �ش�ل سنوي ووضع آلية مناسبة ألعالم ديد استقاللية عضو مجلس اإلدارة،وضع معاي�� لتح -

تقالليته، والتأكد من عدم وجود أي �عارض مصا�ح إذا �ان العضو �شغل عضو�ة مجلس إدارة الس أي متغ��ات قد تؤدي إ�� فقد العضو

 . شركة أخرى 
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 :شكر و تقدير
 

يحفظهم هللا بخالص الشكر والتقدير ملا وو�� و�� العهد  �حرم�ن الشر�ف�ن وو�� عهدهو�� ا�ختام �سر مجلس اإلدارة أن يتقدم �خادم ا

أمن ورفاهية هذا الوطن، كما يتقدم املجلس بخالص الشكر والتقدير �حكومة خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن  يقدمونه من عون ودعم لتحقيق

كما يتقدم املجلس بخالص الشكر والتقدير �جميع عمالء الشركة ومس��ل�ي  الرشيدة ع�� دعمها ورعاي��ا املستمرة للقطاع ا�خاص،

لشكر والتقدير ملساهمي الشركة الكرام ع�� ثق��م ودعمهم املستمر داعي�ن املو�� عز منتجا��ا ع�� ثق��م ودعمهم �شراء منتجا��ا، وخالص ا

، والشكر موصول لإلدارة التنفيذية ومنسو�ي الشركة �جهودهم املخلصة وأدا��م املتم�� واالزدهاروجل أن يتوج هذه الثقة بمز�د من التطور 

 م بإذن هللا.٢٠١٦املجلس إ�� املز�د من االنجازات خالل العام  م كما يتطلع٢٠١٥وال��امهم بأهداف التطو�ر خالل العام 

 
 

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

 
 

 مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق          
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