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 رئيس مجلس اإلدارة للمساهمينكلمة 

  الموقرين   مبكو مساهمي شركة  /لسادة ا

  وبركاته،السالم عليكم ورحمة اهلل 

م الذي يوضح 2017بالنيابة عن األخوة أعضاء مجلس اإلدارة يسعدني أن أقدم تقرير األداء لشركة مبكو خالل العام المالي 

وفقنا بفضل من اهلل وعونه وجهود الجميع في تحقيق نتائج إيجابية وأداء جيد للشركة تحقيق النمو المنشود في ظل المنافسة والذي 

 .م2017خالل العام 

بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي نصف مليون  -باعتبارها واحدة من رواد صناعة الورق في الشرق األوسط وأفريقيا  -إن شركة مبكو 

 .لورقية األساسية بالمملكةطن سنوياً، تلعب دورا مهماً في منظومة الصناعات ا

ي وتعبيراً عن التزامنا بأهداف الرؤية وإيماناً منا بأنها الطريق األمثل لتحقيق التطور والترقي النوعي في جميع األصعدة التنموية تأت

  .م 2030أهداف شركة مبكو لتتماشى مع التوجهات واألهداف الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 

تقبلية واضحة حول دورنا وواجبنا تجاه تحقيق أهداف هذه الرؤية، ونواصل بجدية العمل الجاد وتحمل المسؤولية إن توجهاتنا المس

في دفع عجلة التنمية ومعايير الصناعة إلى مستقبل أفضل، وتشمل اإلنجازات الملموسة لهذا االلتزام اعتماد معايير التقارير المالية 

ويأتي هذا جنبا إلى جنب مع المساهمات الحيوية نحو االستدامة البيئية في المملكة  .الميةالدولية وقواعد حوكمة الشركات الع

وكان التزامنا ملحوظا بحضور مسؤولين  .من خالل مستويات إعادة التدوير العالية لكل من الورق والماء بما يعود بالنفع على الجميع

 .2017ات باالشتراك مع بلدية محافظة األحساء في أكتوبر رفيعي المستوى في افتتاح مرفقنا الجديد لتصنيف النفاي

 المسؤولة التنافسية فرع –لقد تشرفت شركة مبكو لجهودنا الرامية إلى رفع معايير الصناعة بحصولها على جائزة الملك خالد 

 التي الشركات يشرف التكريم وهذا ورعاه اهلل حفظه العزيز عبد بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم برعاية عقدت والتي

 .االجتماعية والمسؤولية باالستدامة االلتزام خالل من للشركة تنافسية ميزة أظهرت

كما أن حصول الشركة على جائزة منظمة التمويل الدولية ألفضل شركة رائدة في حوكمة الشركات بالمملكة العربية 

والرقابة الداخلية وااللتزام لم يستند فقط على اإلنجازات التي حققتها شركة مبكو في مجال الحوكمة  2017 للعام السعودية

، بل استند بشكل أساسي على تحقيق نمو ملحوظ لصناعة ةشطة المسؤولية االجتماعية للشركومجال االستدامة التشغيلية وأن

 .إعادة تدوير الورق في المنطقة

شركة مبكو بأنها تتوافق مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات خالل السنوات الماضية لضمان قدرتنا  وقد أكد مجلس إدارة

كما قام  .على تعظيم منافع وحقوق المساهمين على المدى الطويل والحفاظ على التزامنا بالجودة في جميع العمليات والمنتجات

ن والمحللين الماليين للتعريف بالشركة كما حدث في يوم المستثمر فريق اإلدارة بزيادة التواصل وعقد اللقاءات مع المستثمري

 .م2017نستعرض لحضراتكم تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي فيما يلي ، و2017في نوفمبر 
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 مجلس اإلدارة :أوالً 

 إدارة الشركة هو المنتخب من الجمعية العامة للشركة وهو الحاكم لها والمفوض بإدارتها، ويدرك جيداً مسؤولياته  مجلس

وتتضمن  وجه الذي يحقق مصلحة المساهمين،المسؤول قانونيا أمام المساهمين عن تدبير شؤون الشركة على الالقانونية وانه 

جالس اإلدارة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق الئحة حوكمة الشركة أحكام مفصلة عن تشكيل م

حاالت تعارض  –بشكل صارم  –أعضائه وواجباتهم، وتؤكد على مبدأ المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار داخل المجلس وتقنن 

وُيحدد نظام  . لمجلس اإلدارةمنهج ًدًأ والمصالح بين أعضائه والشركة، وتقرر مبادئ الصدق واألمانة، والعناية واالهتمام، كمب

 االعتبار بعين آخذاً م وكيفية تعينهم وانتهاء عضويتهم، الشركة األساس عدد أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآتهم وصالحيته

 .الشركة والخبرات المطلوبة للعضوية أعمال وطبيعة حجم

  من الجمعية العامة للشركة في  نتخابهماثالثة أعضاء مستقلين وقد تم  من بينهميتكون مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء

 .م وتستمر دورة عمل مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات ميالدية ويجوز إعادة انتخابه لعدة دورات2016نوفمبر 

 ينن والمستثمرالتواصل مع المساهمي (أ

  م متخصصة في عالقات 2017نظراً ألهمية التواصل مع المستثمرين والمساهمين تم تعين شركة دولية في منتصف العام

المساهمين وأليات التواصل المستثمرين والمساهمين وآخري لألشراف على تطوير موقع الشركة اإللكتروني والخاص بعالقات 

عالقات المساهمين يشرف على تنفيذ برامج هذه الشركات ويحرص مجلس معهم كما يوجد استشاري بالشركة متخصص في 

ل اإلدارة على التواصل الدائم مع المساهمين واالطالع على آرائهم وذلك خالل اجتماعات الجمعية العامة للشركة وكذلك من خال

لقاءات وندوات تعريفية عن نشاطات التواصل المباشر مع المستثمرين والمساهمين في عن طريق  نشاطات إدارة شؤون المساهمين

الشركة و الرد على استفساراتهم الواردة خالل القنوات المتاحة للتواصل على موقع الشركة اإللكتروني واالتصال الهاتفي 

وتتعهد  ،ين من تساؤالت وكيفية الرد عليهاطلع المجلس أعضائه دائما وخالل اجتماعاته على ما ورد من المساهموالمرئي ويُ 

وفي للمساهمين والمستثمرين ووسائل اإلعالم من دون تمييز، وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل، ن يكون اإلفصاح ألشركة با

تلتزم الشركة بإتباع األنظمة والتعليمات ولوائح هيئة السوق المالية المتعلقة باإلفصاح والشفافية ، والوقت النظامي وعلى نحو دقيق

 .وإجراءات اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركة عند إفصاحاها عن المعلومات الداخليةوكذلك االلتزام بسياسة 

 :ومهامه اإلدارة مجلس أهم مسؤوليات (ب

 والتأكد دوري، بشكل ومراجعتها تنفيذها على واإلشراف للشركة الرئيسة واألهداف ستراتيجياتواال والسياسات الخطط وضع 

 .ذلك، وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها لتحقيق الالزمة والمالية البشرية الموارد توافر من

 اإلشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها المالية واالئتمانية مع الغير. 

 رباح واعتماد القوائم قبل نشرهاإعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة متضمنة الطريقة المقترحة لتوزيع األ. 

 إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره. 

  وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيّد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين

 .وأصحاب المصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها
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  مة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية المعمول بهاوسالضمان دقة. 

  إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات

 .جوهرية

 .تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف العضوية (ج

 صفة العضوية المنصب سماال

 غير تنفيذي رئيس المجلس عماد عبدالقادر المهيدب .أ

 غير تنفيذي نائب الرئيس عبداهلل عبد الرحمن المعمر .م

 غير تنفيذي عضو عبد االله عبداهلل أبو نيان .أ

 غير تنفيذي عضو خالد صالح الخطاف .أ

 غير تنفيذي عضو مصعب سليمان المهيدب .أ

 مستقل عضو عمر السقاففيصل  .أ

 مستقل عضو أحمد مبارك الدباسي .أ

 مستقل عضو طارق مطلق المطلق .أ

 .مديريها من أو والسابقة الحالية إدارتها مجالس عضواً في الشركة إدارة مجلس عضو يكون التي الشركات أسماء (د

 عماد عبد القادر عبدالمحسن المهيدب .أ أسم عضو مجلس اإلدارة

عضو  التي يكون أسماء الشركات

 في مجالس اإلدارة عضواً  مجلس

 من مديريها أو الحالية إداراتها

 داخل المملكة 

 خارج المملكة

 مساهمة الكيان القانون

غير مدرجة مساهمة 

 ذات مسؤولية مدرجة

 محدودة

عضو  التي يكون أسماء الشركات

 في مجالس اإلدارة عضواً  مجلس

 أو من مديريها السابقة إداراتها

 داخل المملكة 

 خارج المملكة

 مساهمة الكيان القانون

غير مدرجة مساهمة 

 ذات مسؤولية مدرجة

 محدودة

 مسؤولية محدودة داخل المملكة المتحدة للسكر مسؤولية محدودة داخل المملكة أموال األجيال التجارية

 مسؤولية محدودة خارج  المملكة مصر  -المتحدة للسكر   مساهمة مقفلة داخل المملكة لمتحدة للصناعات التعدينيةا

 مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة عماد عبد القادر المهيدب مساهمة مقفلة خارج المملكة أسمنت البادية

 مسؤولية محدودة داخل المملكة ميار لألغذية مسؤولية محدودة داخل المملكة المتحدة لألعالف

 مسؤولية محدودة داخل المملكة تشغيل وتطوير المدن الصناعية مسؤولية محدودة داخل المملكة (واسكو)المخلفات تجميع وتدوير 

 مسؤولية محدودة داخل المملكة صافوال مجموعة مسؤولية محدودة داخل المملكة المهيدب القابضة

لالستثمارات  المسيرة الدولية

 الصناعية
 مسؤولية محدودة داخل المملكة (شركة ثبات)المهيدب للمقاوالت  مسؤولية محدودة داخل المملكة

 مسؤولية محدودة داخل المملكة الشامية للتطوير العمراني مسؤولية محدودة داخل المملكة السعودية الستيراد وتصدير الورق 

 مسؤولية محدودة المملكةداخل  جدة  للتنمية والتطوير العمراني  مساهمة مقفلة داخل المملكة تنمية المحافظات

 مسؤولية محدودة داخل المملكة التوفيق للصناعات البالستيكية واألكياس مسؤولية محدودة داخل المملكة المتحدة لصناعة األعالف

    مساهمة مقفلة داخل المملكة عبد القادر المهيدب وأوالده

    مساهمة مقفلة داخل المملكة مصدر لمواد لبناء
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 عبداهلل عبد الرحمن المعمر .م مجلس اإلدارةأسم عضو 

عضو  التي يكون أسماء الشركات

 في مجالس اإلدارة عضواً  مجلس

 من مديريها أو الحالية إداراتها

 داخل المملكة 

 خارج المملكة

 الكيان القانون

مدرجة  مساهمة

 غير مدرجةمساهمة 

 محدودة ذات مسؤولية

 التي يكون أسماء الشركات

في  اإلدارة عضواً  عضو مجلس

أو من  السابقة إداراتها مجالس

 مديريها

 داخل المملكة 

 خارج المملكة

 الكيان القانون

مدرجة  مساهمة

 غير مدرجةمساهمة 

 محدودة ذات مسؤولية

المسيرة الدولية لالستثمارات 

 الصناعية

 مدرجةمساهمة  داخل المملكة السعودية لصناعة الورق  مسؤولية محدودة داخل المملكة

 مدرجةمساهمة  داخل المملكة السعودية للطباعة والتغليف مسؤولية محدودة داخل المملكة المتحدة لألعالف

    مسؤولية محدودة داخل المملكة (واسكو)تجميع وتدوير المخلفات 

    مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة اإلنجازات المتخصصة

    مسؤولية محدودة المملكةداخل  المتحدة لصناعة األعالف

    مسؤولية محدودة داخل المملكة السرايا لالستثمار القابضة

 

 عبد االله عبداهلل أبو نيان .أ أسم عضو مجلس اإلدارة

 التي يكون أسماء الشركات

في  اإلدارة عضواً  عضو مجلس

من  أو الحالية إداراتها مجالس

 مديريها

 داخل المملكة 

 خارج المملكة

 الكيان القانون

مدرجة  مساهمة

 غير مدرجةمساهمة 

 محدودة ذات مسؤولية

 التي يكون أسماء الشركات

في  اإلدارة عضواً  عضو مجلس

أو من  السابقة إداراتها مجالس

 مديريها

 داخل المملكة 

 خارج المملكة

 مساهمة الكيان القانون

غير مدرجة مساهمة 

 ذات مسؤولية مدرجة

 محدودة

 مسؤولية محدودة خارج المملكة قطر ألفا باطون للخرسانة الجاهزة مساهمة مقفلة داخل المملكة برج رافال

    مساهمة مقفلة داخل المملكة إثراء كابيتال 

    مساهمة مدرجة داخل المملكة الحسن غازي إبراهيم شاكر 

    مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة لفانا القابضة 

    مسؤولية محدودة داخل المملكة أبونيانمجموعة شركات 

    مسؤولية محدودة داخل المملكة حلول االتصاالت

    مساهمة مقفلة داخل المملكة رافال للتطوير العقاري

    مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة إلـ جي شاكر

    مسؤولية محدودة داخل المملكة شركة عبداإلله عبداهلل أبونيان
 

 خالد صالح الخطاف .أ عضو مجلس اإلدارةأسم 

عضو  التي يكون أسماء الشركات

 في مجالس اإلدارة عضواً  مجلس

 من مديريها أو الحالية إداراتها

 داخل المملكة 

 خارج المملكة

 مساهمة الكيان القانون

غير مدرجة مساهمة 

 ذات مسؤولية مدرجة

 محدودة

 التي يكون أسماء الشركات

في  عضواً  اإلدارة عضو مجلس

أو من  السابقة إداراتها مجالس

 مديريها

 داخل المملكة 

 خارج المملكة

 مساهمة الكيان القانون

غير مدرجة مساهمة 

 ذات مسؤولية مدرجة

 محدودة

 مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة نامورا السعودية  مساهمة مقفلة خارج المملكة مؤسسة الخليج لالستثمار

 مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة السوق المالية تداول مساهمة مقفلة خارج المملكة البحرين - شركة التمويل الوطني

 مساهمة مدرجة داخل المملكة الحسن غازي إبراهيم شاكر مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة لفانا القابضة 

    مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة رافال للتطوير العقاري



 )مبكو( شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
   شركة مساهمة سعودية       

 pg. 7                    شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )مبكــو( – تقرير مجلس اإلدارة  

 

 مصعب سليمان المهيدب .أ اإلدارة أسم عضو مجلس

عضو  التي يكون أسماء الشركات

 في مجالس اإلدارة عضواً  مجلس

 من مديريها أو الحالية إداراتها

 داخل المملكة 

 خارج المملكة

 الكيان القانون

مدرجة  مساهمة

 غير مدرجةمساهمة 

 محدودة ذات مسؤولية

 التي يكون أسماء الشركات

في  عضواً اإلدارة  عضو مجلس

أو من  السابقة إداراتها مجالس

 مديريها

 داخل المملكة 

 خارج المملكة

 الكيان القانون

مدرجة  مساهمة

 غير مدرجةمساهمة 

 محدودة ذات مسؤولية

 مساهمة مقفلة داخل المملكة الكبرى المخازن مساهمة  مقفلة داخل المملكة شركة مصدر لمواد لبناء

 مساهمة مقفلة خارج المملكة البادية أسمنت مساهمة مدرجة المملكةداخل  شركة  الحسن غازي شاكر

 مساهمة مقفلة داخل المملكة للمقاوالتاللطيفة  الشركة مساهمة  مقفلة داخل المملكة غولدمان ساكس السعودية

 مقفلةمساهمة  داخل المملكة مصدر للتجهيزات الفنية التجارية مساهمة مدرجة داخل المملكة للضيافة  دور

 مساهمة مقفلة داخل المملكة المهيدب للتجهيزات الفنية مساهمة مقفلة داخل المملكة إنديفور السعودية 

    مساهمة مقفلة خارج المملكة شركة الريان 

    مساهمة مقفلة داخل المملكة والتطوير العقاري دار اإلبداع لالستثمار

    مساهمة مقفلة داخل المملكة شركة آصاله للتطوير العقاري

 

 فيصل عمر السقاف .أ أسم عضو مجلس اإلدارة

 التي يكون أسماء الشركات

في  اإلدارة عضواً  عضو مجلس

من  أو الحالية إداراتها مجالس

 مديريها

 داخل المملكة 

 خارج المملكة

 الكيان القانون

مدرجة  مساهمة

 غير مدرجةمساهمة 

 محدودة ذات مسؤولية

عضو  يكونالتي  أسماء الشركات

 في مجالس اإلدارة عضواً  مجلس

 أو من مديريها السابقة إداراتها

 داخل المملكة 

 خارج المملكة

 مساهمة الكيان القانون

غير مدرجة مساهمة 

 ذات مسؤولية مدرجة

 محدودة

 مساهمة مدرجة داخل المملكة البنك األهلي التجاري
الشركة السعودية للحاسبات 

 .اإللكترونية
 مسؤولية محدودةذات  المملكةداخل 

 مساهمة مدرجة داخل المملكة البنك السعودي األمريكي مساهمة مدرجة داخل المملكة شركة األهلي للتكافل

 مساهمة مدرجة داخل المملكة البنك السعودي الهولندي مساهمة مقفلة خارج المملكة مشاركة -تركيا فاينانس بنك 

 ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة مجموعة أيست جيت المالية   

 

 أحمد مبارك الدباسي .أ أسم عضو مجلس اإلدارة

 التي يكون أسماء الشركات

في  اإلدارة عضواً  عضو مجلس

من  أو الحالية إداراتها مجالس

 مديريها

 داخل المملكة 

 خارج المملكة

 الكيان القانون

مدرجة  مساهمة

 غير مدرجةمساهمة 

 محدودة ذات مسؤولية

 التي يكون أسماء الشركات

في  اإلدارة عضواً  عضو مجلس

أو من  السابقة إداراتها مجالس

 مديريها

 داخل المملكة 

 خارج المملكة

 مساهمة الكيان القانون

غير مدرجة مساهمة 

 ذات مسؤولية مدرجة

 محدودة

 مدرجةمساهمة  داخل المملكة ألنابيب الصلبالشركة السعودية  مدرجةمساهمة  داخل المملكة الشركة السعودية ألنابيب الصلب

    مسؤولية محدودة داخل المملكة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة

    مسؤولية محدودة داخل المملكة المنشآت ثالثية األبعاد المحدودة
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 طارق مطلق المطلق .أ أسم عضو مجلس اإلدارة

عضو  التي يكون أسماء الشركات

 إداراتها في مجالس اإلدارة عضواً  مجلس

 من مديريها أو الحالية

 داخل المملكة 

 خارج المملكة

 الكيان القانون

مدرجة  مساهمة

غير مساهمة 

ذات  مدرجة

 محدودة مسؤولية

عضو  التي يكون أسماء الشركات

 في مجالس اإلدارة عضواً  مجلس

 أو من مديريها السابقة إداراتها

 داخل المملكة 

 المملكةخارج 

 الكيان القانون

مدرجة  مساهمة

 غير مدرجةمساهمة 

 محدودة ذات مسؤولية

 مدرجة مساهمة داخل المملكة الصحراء للبتروكيماويات مقفلة مساهمة داخل المملكة مجموعة المطلق  

 مدرجة مساهمة داخل المملكة الشركة العربية للتأمين مقفلة مساهمة داخل المملكة ورا العربية لمشاريع المياه والطاقة أكوا ب

 مسؤولية محدودة خارج المملكة الواحة للبتروكيماويات مقفلةمساهمة  داخل المملكة كابالت الرياض

 مقفلةمساهمة  داخل المملكة اوريكس السعودية للتأجير التمويلي مدرجة مساهمة خارج المملكة الوطنية إلدارة الثروات  

 مقفلةمساهمة  المملكةداخل  التقسيط الوطنية   

 مقفلةمساهمة  داخل المملكة شعاع كابيتال العربية السعودية   

 مدرجة مساهمة داخل المملكة صناعة العزل العربية المحدودة   

  المؤهل العلمي والخبرات ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيين (هـ

 الخبرات العملية المؤهل العملي المنصب االسم

 أعضاء مجلس اإلدارة

 رئيسال عماد عبدالقادر المهيدب .أ
  –بكالوريوس تجارة 

 درجة الدكتوراه الفخرية 

من المؤسسين ورئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق 

عام من الخبرة في مجال  35مما وفر له الخبرة في أعمال الشركة باإلضافة إلى 

 . األعمال واالستثمار وإدارة الشركات وعضوية مجالس اإلدارةالتجارة وإدارة 

 نائب الرئيس عبداهلل عبد الرحمن المعمر .م

بكالوريوس في الهندسة 

في ماجستير  - الصناعية

 إدارة األعمال 

 

دارة بشركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج اإلمجلس  ونائب رئيسمن المؤسسين 

عضو مجلس المديرين  - صناعة الورقخبرة كبيرة في عام  25 الورق ولديه 

بشركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق ولديه خبرة كبيرة في أعمال 

 .نائب مدير ثم مدير عام الشركة السعودية لصناعة الورق -الشركة 

 عضو عبد االله عبداهلل أبو نيان .أ
بكالوريوس في 

 االقتصاد

خاصة تجارية وشركات عامة  عدةتولي العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في 

مما اكسبه معرفة ومهارات وخبرة واسعة في أعمال مجلس اإلدارة وفي  .صناعيةو

تطوير األعمال االستراتيجية والمبيعات والتسويق وقدرة على تحديد الفرص 

دة واالتصال والتعامل مع األخرين مهارات متميزة في القيا .التجارية واستثمارها

 .االستراتيجي ومهارات عالية في اإلدارة والتخطيط

 عضو خالد صالح الخطاف .أ

  -بكالوريوس محاسبة 

ماجستير اإلدارة المالية 

من جامعة ومحاسبة 

شهادة   -كولورادو

المحاسبة القانونية 

دبلوم   -األمريكية 

 اقتصاد تطبيقي 

شارك في عضوية  -الرئيس التنفيذي لشركة لفانا القابضة لالستثمارات المتعددة 

اللجان المنبثقة عن  فيالعديد من مجالس إدارة الشركات المساهمة وكذلك 

مورا السعودية تعمل في والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ن -المجلس 

يل واق المالية الدولية، وتممجال الحلول االستشارية في إدارة المخاطر واألور

 المدير المالي السابق لشركة السوق السعودية -ج واالستحواذ ادمنالشركات واال

المؤسسة  -مؤسسة النقد العربي السعودي إدارة االستثمار  – (تداول) المالية

 .الخزينة إدارة –الدولية لضمان االستثمار بالبنك الدولي بواشنطن 
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 عضو المهيدبمصعب سليمان  .أ

 بكالوريوس إدارة أعمال

 _ من جامعة ميامي

 –ماجستير إدارة أعمال 

 ليفربولمن جامعة 

دارة واللجان في عدة شركات خبرة في التطوير االستراتيجي اإلعضوية مجلس 

خبرة في قيادة المشاريع وعمليات  –لألعمال وتوجيه المبيعات وعمليات التسويق 

 – موارد اإليرادات لزيادة المبيعاتالعقارات وتوجيه إستراتيجية التوسع وتصميم 

 .يشغل عضوية مجلس اإلدارة في العديد من الشركات داخل وخارج المملكة

 عضو فيصل عمر السقاف .أ

درجة البكالوريوس في 

ماجستير  -االقتصاد 

جامعة من إدارة األعمال 

 هارفرد

مساعد مدير،  -بالبنك األهلي التجاري  رئيس قطاع االستراتيجية وتطوير األعمال

رئيس مجموعة  -المجموعة المصرفية للشركات بالبنك السعودي األمريكي 

رئيس مجموعة  -بالبنك السعودي الهولندي  -الخدمات المصرفية للشركات 

المدير المالي بالبنك  -األمريكي بالبنك السعودي  الخدمات المصرفية للشركات

 .األهلي التجاري

 عضو أحمد مبارك الدباسي .أ

بكالوريوس أدارة أعمال 

من جامعة تمبل بالواليات 

 األمريكيةالمتحدة 

  .عام خبرة في الشركات الصناعية والعضوية في مجالس اإلدارة واللجان 34

صناعات شركة  –السعودية ألنابيب الصلب عضوية مجلس اإلدارة في الشركة 

 .المنشآت ثالثية األبعادشركة  –التيتانيوم والفوالذ 

 عضو طارق مطلق المطلق .أ

إدارة  بكالوريوس

األعمال من الجامعة 

  بواشنطن األمريكية

 -، مدير عام إقليمي في شركة نابكو -المدير العام لشركة مفروشات المطلق 

رئيس مجلس إدارة  -رئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال العربية السعودية

عضو مجلس اإلدارة لشركة الصحراء  -شركة الواحة للبتروكيماويات 

عضو مجلس  -عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتأمين،  -للبتروكيماويات، 

تقسيط عضو مجلس إدارة شركة ال -إدارة شركة بيت التمويل الوطني،  

 عضو مجلس اإلدارة لشركة أوريكس السعودية للتأجير التمويلي، -الوطنية،

 أعضاء اللجان من خارج المجلس

 عمر محمد سراج .م

عضو لجنة 

المكافآت 

 والترشيحات

بكالوريوس هندسة 

ماجستير في  -النظم 

 -الهندسة الصناعية 

تير في إدارة ماجس

 األعمال واإلدارة 

ط السعودية الخطو -ندسة وتكنولوجيا التنقيب السعودية الهشركة أرامكو 

شركة  -يوني ليفر العالمية الموارد البشرية  -الهندسة الصناعية وتطوير األداء 

شركة التصنيع الوطنية والشركات  -أعمار المدينة االقتصادية تطوير األعمال 

السعودية للخدمات  لشركةالرئيس التنفيذي ل – التابعة قطاع الصناعات التحويلية

 . المعادن وسبك لتصنيع الوطنية أدارة مجلس رئيس نائب – األرضية

 كبار التنفيذيين

 سامي على يوسف .م
الرئيس 

 التنفيذي

بكالوريوس كيمياء 

 م1992صناعية عام 

مدير عام ) م وحتى تاريخه سابقاً 2012الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 

 -م 2004نائب المدير العام في الشركة منذ عام  -م 2005الشركة منذ عام 

 -مدير مشاريع في الشركة السعودية  -مدير فني في الشركة السعودية لصناعة 

 .مستشار فني في شركة نالكو السعودية

 محمد صالح درويش .د
الرئيس 

 المالي

 -بكالوريوس تجارة 

ماجستير في المحاسبة، 

توراه في دك - صرم

 - إدارة األعمال المالية

الزمالة األمريكية في و

 المحاسبة والمراجعة 

شغل وظيفة الرئيس المالي للعديد من الشركات الصناعية والتجارية والعقارية 

في المراجعة الخارجية والتحليل المالي والتكاليف ودراسات الجدوى  وخبرة

لمجموعة الرئيس المالي - سمنت القصيمالمالي ألالرئيس  - واالندماج واالستحواذ

 -الرئيس المالي لمجموعة خماس لالستثمار بدبي  -إشراقة لالستثمار بدبي 

حسابات بشركة حشيش مدقق  -الرئيس المالي لمجموعة الدلتا للغازات بمصر 

 .للتدقيق بمصر

 محمد وديع مليباري .م
رئيس 

 العمليات

بكالوريوس كيمياء 

 م1992 صناعية عام

 عام مدير) سابقاً  – تاريخه وحتى م2011رئيس عمليات الشركة من عام 

 - أميانتيت بشركة المشتريات عام مدير - واسكو التابعة بالشركة الخدمات

 مدير - الفيبرغالس لصناعة أميانتيت مصنع مدير - الشركة عام مدير نائب

 أميانتيتمدير للجودة والنوعية في شركات  - أميانتيت شركات في للمشتريات
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 نجيب فقيه محمد .م
رئيس 

 واسكو

بكالوريوس الهندسة 

 م1991 الكيميائية

مصنع دوبالس لالمدير العام عام  14الشركة التابعة واسكو من  أعمالخبرة في 

 ب مشاريع مراقب – صافوال بمجموعة التغليف لقطاع الرئيس نائب -الشرق بدبي 

 ة جد كلوركس بمصنع وردية إنتاج مهندس - بجدة المتحدون المهندسون شركة

 بكالوريوس هندسة نظم مدير عام عبد العزيز بشير الجزار .م
مساعد مدير فرع البنك عام و 14الشركة التابعة واسكو من  أعمالخبرة في 

 سابقاً  العربي بجدة

 :ونسبة الحضورمجلس اإلدارة جتماعات ا (و

 االسم
 2017الزمني الجتماعات المجلس خالل العام التسلسل 

 نسبة الحضور
 أكتوبر 30 مايو 23 مارس 14 يناير 18

 %100 حضر حضر حضر حضر عماد عبدالقادر المهيدب .أ

 %75 حضر لم يحضر حضر حضر عبداهلل عبد الرحمن المعمر .م

 %75 حضر حضر لم يحضر حضر عبد االله عبداهلل أبو نيان .أ

 %100 حضر حضر حضر حضر صالح الخطافخالد  .أ

 %100 حضر حضر حضر حضر مصعب سليمان المهيدب .أ

 %75 حضر لم يحضر حضر حضر فيصل عمر السقاف .أ

 %100 حضر حضر حضر حضر أحمد مبارك الدباسي .أ

 %75 حضر حضر لم يحضر حضر طارق مطلق المطلق .أ

 .وهو آخر تاريخ النعقاد الجمعية العامة للشركة 2017ديسمبر  5اإلدارة من تاريخ مع العلم انه لم ينعقد أي اجتماع لمجلس * 

 مجلس اإلدارة لجان :ثانياً 

من أجل ضمان األداء األمثل إلدارة الشركة، ومساعدة مجلس اإلدارة على أداء دوره في إدارة الشركة شّكل مجلس إدارة الشركة 

 10 صي للجمعية العامة بتشكيل لجنة المراجعة ووافقت على تشكيلها بتاريخوالتنفيذية وألجنة المكافآت والترشيحات واللجنة 

ويكون تشكيل اللجان وفقاً إلجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن مهام كل لجنة ومدة عملها والصالحيات ، م2016نوفمبر 

يقوم مجلس كما  .إلى مجلس اإلدارة لتقارير والتوصياتاوترفع اللجان  .المخولة لها خالل هذه المدة وكيفية رقابة المجلس عليها

 .لذلكجراء التحديثات الالزمة ألاإلدارة بإجراء مراجعة سنوية لقواعد اللجان 

  :لجنة المراجعة (أ

تختص اللجنة بالرقابة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها والتحقق 

األنظمة المتبعة ومساعدة مجلس اإلدارة في أداء مسؤولياته الرقابية على أعمال الشركة ومن أبرز باللوائح ومن التزام الشركة 

 :اجعة ما يليمهام لجنة المر
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 نزاهتها  لضمان شأنها في والتوصية رأيها وإبداء اإلدارة على مجلس عرضها قبل للشركة والسنوية األولية المالية القوائم دراسة

 .وشفافيتها وعدالتها

 المالية التقارير تتضمنها مألوفة غير أو مهّمة مسائل أي دراسة. 

 الحسابات مراجع أو الشركة في االلتزام مسؤول أو مهامه من يتولى أو للشركة المالي المدير يثيرها مسائل أي في بدقة البحث. 

 ومفهومة ومتوازنة عادلة المالية والقوائم مجلس اإلدارة تقرير كان إذا فيما المجلس طلب على بناءً الفني  الرأي إبداء. 

 اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية المراجعة وتقارير في الشركة المخاطر وإدارة والمالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة دراسة 

 .فيها الواردة التصحيحية للملحوظات

 ممكافآته واقتراح االلتزامومسؤول الداخلية  المراجعة إدارة أو وحدة مدير بتعيين اإلدارة لمجلس التوصية. 

 واللوائح الشركة باألنظمة التزام من والتحقق الرقابية، الجهات تقارير نتائج مراجعة. 

 اإلدارة لمجلس المرئيات العالقة وتقديم ذوي األطراف مع المقترحة والتعامالت العقود مراجعة. 

  أعضاء اللجنة وسجل الحضور

 المنصب االسم
نسبة  2017خالل العام  اللجنة التسلسل الزمني الجتماعات 

 أكتوبر 22 سبتمبر 26 يوليو 30 مايو 9 مارس 14 يناير 18 الحضور

 %100 حضر حضر حضر حضر حضر حضر رئيس اللجنة فيصل عمر السقاف .أ

 %100 حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو خالد صالح الخطاف .أ

 %100 حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو مصعب سليمان المهيدب .أ
 

 لجنة المكافآت والترشيحات (ب

هذه اللجنة مساعدة مجلس اإلدارة في أداء مسؤولياته الرقابية في ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  الهدف من تشكيل

  :التنفيذيين وضمان نزاهة استراتيجية المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومن أبرز مهامها ما يلي

 العالقة التنفيذية، وتوضيح واإلدارة المجلس من المنبثقة واللجان مجلس اإلدارة أعضاء لمكافآت سياسات إعداد في المشاركة

 والسياسات المكافآت بين

 منها المتوخاة األهداف تحقيق في فعاليتها وتقييم مدى المكافآت، لسياسة الدورية بالمراجعة القيام. 

 وفقاً للسياسة بالشركة التنفيذيين وكبار عنه المنبثقة اإلدارة واللجان مجلس أعضاء بمكافآت اإلدارة لمجلس التوصية 

 .المعتمدة

 واإلدارة التنفيذية اإلدارة مجلس في للعضوية واضحة ومعايير سياسات اقتراح. 

 أي ترشيح عدم مراعاة مع المعتمدة، للسياسات والمعايير وفقاً  ترشيحهم وإعادة فيه أعضاء بترشيح اإلدارة لمجلس التوصية 

 .باألمانة بجريمة مخلة إدانته سبقت شخص
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 التنفيذية اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة مجلس لعضوية المطلوبة والمؤهالت للقدرات وصف إعداد. 

 اإلدارة مجلس ألعمال تخصيصه العضو على يتعين الذي الوقت تحديد. 

 التنفيذية اإلدارة ووظائف اإلدارة مجلس المناسبة لعضوية الخبرات أو المهارات من الالزمة لالحتياجات السنوية المراجعة. 

 إجراؤها يمكن التي شأن التغييرات في التوصيات وتقديم التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس هيكل مراجعة. 

 مجلس عضوية يشغل العضو كان إذا مصالح أي تعارض وجود وعدم المستقلين، األعضاء استقالل من سنوي بشكل التحقق 

 .أخرى شركة إدارة

 التنفيذيين وكبار واألعضاء المستقلين التنفيذيين غير واألعضاء التنفيذيين لألعضاء وظيفي وصف وضع. 

 كبار التنفيذيين أو اإلدارة مجلس أعضاء أحد مركز شغور حال في الخاصة اإلجراءات وضع. 

 الشركة مصلحة مع بما يتفق لمعالجتها الحلول واقتراح اإلدارة، مجلس في والقوة الضعف جوانب تحديد. 

 أعضاء اللجنة وسجل الحضور 

 المنصب االسم
 2017خالل العام  الجتماعات اللجنةالتسلسل الزمني 

 الحضور
 ديسمبر 5 أكتوبر 30 مايو 14

 3 حضر حضر حضر رئيس اللجنة أحمد مبارك الدباسي .أ

 2 --- حضر حضر عضو عماد عبدالقادر المهيدب .أ

 3 حضر حضر حضر عضو عبداهلل عبد الرحمن المعمر .م

 -- --- لم يحضر لم يحضر عضو عبد االله عبداهلل أبو نيان .أ

 2 حضر حضر --- عضو جديد *عمر محمد سراج  .م

مجلس اإلدارة تعين عضو جديد من خارج توصية اللجنة وقرر م بناء على 2017أكتوبر  30تم تغير تشكيل اللجنة بتاريخ  *

 .عوضاً عن التشكيل السابق الذي كان يتكون من أربعة أعضاء اللجنة من ثالثة أعضاءوتكوين المجلس 

  :اللجنة التنفيذية (ج

الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو مساعدة مجلس اإلدارة في أداء مسؤولياته والرقابة على أعمال الشركة التشغيلية واإلدارية 

ات الالزمة في األمور االستراتيجية واألهداف العامة واإلشراف على اإلدارة التنفيذية للشركة وتقديم التوصيات ومراجعة الدراس

وبصفة عامة توفير تواجد المجلس فيما بين اجتماعاته بهدف توفير القدرة على االستجابة السريعة في  للشركة واالستثمارات،

بكفاءة وفاعلية ومن أبرز مهامها الحاالت الطارئة باإلضافة إلى القيام بمساعدة المجلس في أداء مهامه اإلشرافية وتنفيذ توصياته 

 :ما يلي

 مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الطارئة التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة. 

 متابعة إعداد وتنفيذ خطط الشركة االستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة األجل وتحديثها ومراجعتها من حين آلخر. 

 عات وكل من له عالقة لمراقبة األداء التشغيلي والمالي للشركة وقطاعاتهااالجتماع مع رؤساء القطا. 
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 متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية واإلدارية والرقابية واقتراح التعديل عليها لمجلس اإلدارة. 

 ترشيح كبار موظفي الشركة التنفيذيين بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات. 

 لموازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب االنحرافات في األداء إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنهامتابعة تنفيذ ا. 

 المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومطابقتها مع الميزانيات المعتمدة من مجلس اإلدارة.  

  النشاطات الحالية رأسياً وأفقياً التوصية بالدخول في مشاريع استثمارية وصناعية جديدة وكذلك تنمية وتطوير. 

 اختيار وتكليف الجهات االستشارية حسب ما تراه لمصلحة العمل والقيام باي مهام أخرى يوكلها مجلس اإلدارة للجنة. 

 ر أعضاء اللجنة وسجل الحضو

 المنصب االسم
نسبة  2017التسلسل الزمني الجتماعات  اللجنة خالل العام 

 ديسمبر 26 أكتوبر 17 مايو 14 مارس 8 يناير 6 الحضور

 %100 حضر حضر حضر حضر حضر رئيس اللجنة عبداهلل عبد الرحمن المعمر .م

 %75 حضر حضر لم يحضر حضر حضر عضو عبد االله عبداهلل أبو نيان .أ

 %100 حضر حضر حضر حضر حضر عضو خالد صالح الخطاف .أ

 %75 حضر حضر حضر لم يحضر لم يحضر عضو مصعب سليمان المهيدب .أ
 

 :الشركةفي أسهم  للمصالح وصف :ثالثاً 

 االسم   م
صافي التغير  م2017نهاية العام  م2017بداية العام 

 خالل العام
 نسبة التغير

 أدوات دين األسهم أدوات دين األسهم

 أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القصر أن وجد -

 - - - 2.476.000 - 2.476.000 القادر المهيدب عماد عبد 1

 %0.5 250.000 - 4.750.000 - 5.000.000 اهلل عبد الرحمن المعمر عبد 2

 - - - 1000 - 1000 عبد االله عبد اهلل أبونيان 3

 - - - 1000 - 1000 فيصل عمر السقاف 4

 - - - 1000 - 1000 أحمد مبارك الدباسي 5

 - - - 1000 - 1000 طارق مطلق المطلق 6

 - - - 1000 - 1000 خالد صالح الخطاف 7

 - - - 1000 - 1000 مصعب سليمان المهيدب 8

 واكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر أن وجد -

 %100 177.027 - 177.027 - - سامي على يوسف الصفران 1

2 
زوجة الرئيس )نهى إبراهيم الخوفي 

 (التنفيذي
- - 7.370  7.370 100% 
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 المكافآت والتعويضات  سياسة :رابعاً 

  :تعريف المكافآت (أ

هي المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة باألداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو 

تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة طويلة األجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي 

 .لغرض تأدية عمله

 :المعايير العامة لمنح المكافآت (ب

أعدت لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة سياسة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار 

م، دون إخالل بأحكام نظام 2017ديسمبر  5بتاريخ التنفيذيين وتم اعتمادها من الجمعية العامة للشركة في اجتماعها المنعقد 

 :الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة األساس، يراعى في سياسة المكافآت ما يلي

 انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها، وانسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة. 

 م المكا فآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن أن تقّدَّ

 .تربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل

 د المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، و الخبرات العملية، أن تحّدَّ

 .والمهارات، ومستوى األداء

  األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر

 .للمكافآت والتعويضات

 أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها. 

  ُتعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيينات الجديدةأن. 

  تبين حاالت إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس

 .اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة

 نظيم منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركةت. 

 تم تحديد ومنح المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان بناء على السياسة المعتمدة من الجمعية العامة ووفقاً للمعايير التالية: 

  يتجاوز ما يحصل عليه كل عضو حدود  أالوبشرط نظام الشركة األساس مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً لما نص عليه

 .، تحدد لوائح عمل اللجان مكافآت أعضاء اللجنة وبدالت الحضورما نص عليه نظام الشركات ولوائحه

  ه في النشاطات المرتبطة بعمل وحجم مشاركت (المجلس أو اللجنة)تناسب المكافأة مع عدد االجتماعات التي يحضرها عضو

 .المجلس أو اللجنة
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 باإلضافة  ويتحملها بها يقوم التي واألعمال والمسؤوليات العضو اختصاصات مع ومتناسبة عادلة المكافآت تكون أن

 .المالية السنة خالل اإلدارة والمراد تحقيقها مجلس قبل من المحددة إلى األهداف

  توصية لجنة المكافآت والترشيحات بالشركةيجب أن تكون المكافأة مبينة على. 

  وتصرف  %10يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة غير المستقلين نسبة من األرباح بشرط أال تتجاوز هذه النسبة

 .حسب ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ونظام الشركة األساس

  مجلس ولجان ذوي كفاءة وخبرة مناسبةيجب أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء. 

  يجوز أن تكون المكافآت متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدي خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقالله وعدد

 .الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعتبارات

 حققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من األرباح التي ت

 .مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة

  يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل

 وذلك الشركة، في بها يكلف إضافية - يمهن ترخيص بموجب –أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية 

التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس  المكافأة إلى باإلضافة

 .اإلدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة األساس

 بسبب عدم حضوره ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس  إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة

دون عذر مشروع، فال يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت 

 .التي صرفت له عن تلك الفترة

  للمعايير التاليةلجمعية العامة للشركة ووفقاً بناء على السياسة المعتمدة من ا التنفيذيةإلدارة لتم تحديد ومنح المكافآت: 

 يجب أن تكون المكافأة مبينة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة. 

  يتم منح كبار التنفيذين مكافآت بناء على تقييم األداء، باإلضافة إلى التعويضات والمكافآت الثابتة حسب عقودهم والمكافآت

 .يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركاتفي شكل أسهم بما ال 

  تشمل معايير األداء الرئيسية على مستوى الشركة مجموعة من األهداف قصيرة األجل وأخرى طويلة األجل وتشمل مؤشرات

بشكل سليم على جميع مستويات الشركة وتضمن عملية إدارة األداء تسلسل جميع األهداف  .الربحية والمالءة والسيولة والنمو

 .وصوال إلى وحدات األعمال والموظفين المعنيين

  تتم مراقبة تطبيق معايير األداء التي تصرف بناء عليها المكافآت لكبار التنفيذين والعاملين وكذلك مراقبة مدي مالئمة هذه

 .المعايير للمكافآت الممنوحة

 افسية المطلوبة لجذب واالحتفاظ بالموظفين المؤهلين واألكفاء والحفاظ على المستوى تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التن

 .العالي من المهارات الذي تحتاج إليه الشركة
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (ج

مكافأة  –األسهم الممنوحة  –قصيرة أو طويلة األجل خطط تحفيزية  –مكافأة دورية  –نسبة من األرباح )نظير البنود التالية مع العلم انه ال توجد أي مبالغ تم سدادها * 

 .(بدل المصروفات –نهاية الخدمة 

 مكافآت أعضاء لجان مجلس اإلدارة (د

 األسماء
 الثابتة المكافآت 

 (عدا بدل حضور الجلسات)
 المجموع جلسات حضور بدل

 127,000 15,000 100,000 السقاف فيصل .أ

 43,000 3000 25,000 أحمد الدباسي .أ

 170.000 18,000 125,000 المجموع  لألعضاء للمستقلين  

 43,000 3000 25,000 عماد المهيدب .أ

 105,000 18,000 75,000 عبداهلل المعمر .م

 64,000 12,000 40,000 عبد االله أبو نيان .أ

 145,000 30,000 100,000 خالد الخطاف .أ

 132,000 27,000 90,000 مصعب المهيدب .أ

 489,000 90,000 330,000 المجموع لألعضاء  لغير التنفيذيين   

مكافأة  –األسهم الممنوحة  –خطط تحفيزية قصيرة أو طويلة األجل  –مكافأة دورية  –نسبة من األرباح )مع العلم انه ال توجد أي مبالغ تم سدادها نظير البنود التالية * 

 .(بدل المصروفات –نهاية الخدمة 
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 187,000 - - - 15,000 12,000 160,000 فيصل عمر السقاف .أ

 218,000 - - - 3,000 15,000 200,000 أحمد مبارك الدباسي .أ

 172,000 - - - - 12,000 160,000 طارق مطلق المطلق .أ

 577,000 - - - 18,000 39,000 520,000 لألعضاء المستقلين المجموع   

 218,000 - - - 3000 15,000 200,000 عماد عبدالقادر المهيدب .أ

 190,000 - - - 18,000 12,000 160,000 عبداهلل عبد الرحمن المعمر .م

 184,000 - - - 12,000 12,000 160,000 عبد االله عبداهلل أبو نيان .أ

 245,000 - - - 30,000 15,000 200,000 خالد صالح الخطاف .أ

 242,000 - - - 27,000 15,000 200,000 مصعب سليمان المهيدب .أ

 1,079,000 - - - 90,000 69,000 920,000 لألعضاء غير التنفيذيين المجموع  
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 (ريالباأللف  األرقام) مكافآت كبار التنفيذيين (هـ

خمسة من كبار التنفيذيين ممن 

تلقوا اعلي المكافآت والتعويضات 

من ضمنهم الرئيس التنفيذي 

 .والمدير المالي

 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة
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 11,134 - 571 2,460 - - 250 2.210 8,128 - 3,172 4,956 لغ المدفوعةاإجمالي المب

 

 .م 2017 للعام المالية السوق هيئة ألنظمة وفقاً  اإلدارة مجلس إقرارات :خامساً 

 اإلقرار الفقرة  م

1 
أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو 

 .وقوعها في المستقبلتنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي 
 ال تنطبق

2 
الشركة لديها  -خلي في الشركة في حال عدم وجوده توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع دا

 .م2013أدارة للمراجعة الداخلية منذ العام 
 ال تنطبق

3 

التي رفض المجلس األخذ بها بشأن  توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو

تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائل أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك 

 التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها

 ال تنطبق

4 

إدارة الشركة عدا أعضاء مجلس )وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص 

من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي  (45) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (وكبار التنفيذيين وأقرباءهم

 .تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

 ال تنطبق

5 
اكتتاب أو حقوق مشابهة  وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق

 .أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك
 ال تنطبق

6 
وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق 

 منحتها الشركةاكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو 
 ال تنطبق

7 
وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية، 

 .مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة
 ال تنطبق

 ال تنطبق  .ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآتبيان ألي  8

 ال تنطبق بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح 9

 ال تنطبق .الشركةبيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي  10

 :كما يقر مجلس اإلدارة بما يلي
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11 

 أن سجالت الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح .أ

 أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أس سليمة ونُفذ بفاعلية .ب

 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .ج

 

 .المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينبأنه ال يوجد أي اختالفات عن معايير  12

 .أجلها من المعيَّّن الفترة انتهاء قبل م2017لم يتم التوصية باستبدال مراجع الحسابات خالل العام  13

 .م2017 المالي ال توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة وفقاً لتقريره عن العام 14

 .بهذه الخصوص أتعابدمات استشارية للشركة ولم يتلقى أي خ إلىلم يقدم مراجع الحسابات  15

 .م2017لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد خالل العام المالي  16

 .م2017لم يتلق رئيس مجلس اإلدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من األعضاء أو أكثر خالل العام المالي  17

18 
من رأس المال أو أكثر بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى  %5تؤكد الشركة أنها لم تتسلم أي طلب من مساهمين يملكون 

 .م2017جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خالل العام المالي 

19 
لم يتلق رئيس مجلس اإلدارة بالغ من أي عضو من أعضاء المجلس بخصوص مصالح له في أي تعامالت مع الشركة ولم يطلب أي منهم 

  (.باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا التقرير بخصوص المعامالت مع األطراف ذوي العالقة)منافسة  أعمالترخيص بممارسة 

 .إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب األنظمة واللوائح تؤكد الشركة بأنها لم تضع أي 20

 .لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قروض يعقدها أي منهم مع الغير 21

 .م2017التزاماتهم خالل العام المالي لم يقم مجلس اإلدارة بإبراء أي من مديني الشركة من  22

 .م2017خالل العام المالي  الهامة مجلس اإلدارة وقرارات توصيات :سادساً 

 .م2017التسلسل الزمني ألهم قرارات مجلس اإلدارة خالل العام 

  م بناء على توصية لجنة المراجعة2017يناير  18قرار اعتماد هيكل الحوكمة والمخاطر وااللتزام وميثاق أدارة االلتزام بالشركة بتاريخ. 

  م بناء على توصية لجنة المراجعة2017مارس  14م بتاريخ 2016قرار اعتماد القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المالية. 

 م2017مارس  14م بتاريخ 2016عن العام المالي  (8) قرار اعتماد تقرير مجلس اإلدارة السنوي ونموذج اإلفصاح رقم. 

  م بناء على توصية لجنة المرجعة2017مايو  10م بتاريخ 2017قرار اعتماد القوائم المالية األولية للربع األول من العام المالي. 

  م2017مارس  14قرار اعتماد التشكيل الجديد للجنة المكافآت والترشيحات من أربعة أعضاء برئاسة عضو مجلس إدارة مستقل بتاريخ. 

  م بناء على توصية لجنة المرجعة2017يوليو  30م بتاريخ 2017قرار اعتماد القوائم المالية األولية للربع الثاني من العام المالي. 

  م بناء على توصية لجنة المرجعة2017أكتوبر  22م بتاريخ 2017قرار اعتماد القوائم المالية األولية للربع الثالث من العام المالي. 

  م بناء على توصية لجنة المراجعة ولجنة المكافآت 2017أكتوبر  30واللوائح المرفقة بها بتاريخ  اعتماد الئحة حوكمة الشركةقرار

 .والترشيحات

  قرار تعين عضو من خارج المجلس بلجنة المكافآت والترشيحات وإعادة تشكيل اللجنة من ثالثة أعضاء برئاسة عضو مجلس إدارة مستقل

 .م بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات2017أكتوبر  30بتاريخ 
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 .م2017توصيات المجلس الهامة خالل العام 

  م على السادة 2016م بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2017مارس  14أوصى مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ

والمقيدين في سجل مساهمي  (يوم االستحقاق)يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية المساهمين المالكين ألسهم الشركة بنهاية تداول 

 .ريال 37,500,000الشركة لدى مركز إيداع األوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، وبلغ إجمالي المبلغ الموزع 

  م بتعديل نظام حوكمة الشركة واللوائح التابعة له بما يتوافق مع 2017مايو  23أوصي مجلس أدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ

م تحت إشراف لجنة المراجعة ولجنة المكافآت 2017فبراير  13الئحة حوكم الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 

 .م2017أكتوبر  30والترشيحات وتم اعتماد التعديالت بتاريخ 

    م بالتصويت على الئحة عمل لجنة المراجعة 2017ديسمبر  5الشركة الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ أوصي مجلس إدارة

والئحة عمل لجنة المكافآت الترشيحات وسياسة وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة، وسياسة المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس 

 .وسياسة المسؤولية االجتماعية للشركة بعد تعديلهمااإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية، 

    أوصي مجلس إدارة الشركة بتعين استشاري لألشراف على نشطات الشركة فيما يتعلق بشؤون المساهمين واستشاري آخر لألشراف على

على توصية المجلس وتم التعاون معهم وتم التعاقد معهم بناء   .م2018خطة الشركة لالستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية العام 

 .خالل العام

    م بأنشاء برنامج األسهم المخصصة للموظفين 2017مايو  23أوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ

ت الحاجة لذلك، وإتمام الشراء على التنفيذيين وتفويض مجلس اإلدارة في تعديل برنامج األسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين متى دع

عدة مراحل أو مرحلة واحدة بحسب ما يراه مناسباً وذلك خالل أثني عشر شهرا من تاريخ موافقة الجمعية ووافقت الجمعية على التوصية ولم 

 .م2017ديسمبر  31يتم تفعيل البرنامج حتى 

  
 .نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها :سابعاً 

  الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق إحدى أكبر مصانع الورق في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، وتقدم مجموعة تعد شركة

متنوعة من المنتجات الورقية للعمالء في جميع أنحاء العالم، حيث تخدم الشركة مجموعة واسعة من الصناعات في قطاعي ورق 

إن نهج الشركة المبتكر في ممارسة األعمال يتيح لها تحقيق منافع  ،على نطاق واسعوالتعبئة والتغليف، بما في ذلك البناء واألثاث 

بيئية واقتصادية كبيرة لسوقها المحلية، تقوم الشركة بتصدير منتجاتها من المملكة العربية السعودية إلى دول مجلس التعاون 

 .باالخليجي ومنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، جنوب آسيا واألميركتين وأورو

  تحصل الشركة على المواد الخام الرئيسية من عدة مواقع في جميع أنحاء المملكة والدول المجاورة وذلك من خالل شركتها

الشركات الرائدة في  من أكبر وهي، للشركة المملوكة بالكامل (واسكو)التابعة شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة 

 .الورقوتجميع  مجال إدارة النفايات

  ورق الكرتون )يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في أنتاج ورق التعبئة والتغليف والورق الصناعي ويشمل ورق التعبئة والتغليف

كما  (المبطن، ورق الكرتون المتعرج، ورق الكرافت، ورق الكرتون المتعرج المعالج كيميائيا لتحمل درجات الرطوبة العالية

الواح الفورميكا، الورق  إنتاجالكرتونية، ورق الكرافت المستخدم في  األنابيبخدم في تصنيع الورق المست)يشمل الورق الصناعي 

 .وتراعي الشركة أعلي معايير الجودة والحفاظ على البيئة عند إنتاجها لهذه المنتجات (المستخدم في تصنيع األلواح الجبسية،
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  ألف طن سنوياً من روالت الورق البني وهي من كبري الشركات في المنطقة من حيث  475تبلغ الطاقة اإلنتاجية للشركة

  .الطاقة اإلنتاجية واالنتشار الجغرافي للمبيعات

  الشركة تعيد تدوير ورق الكرتون المجمع بواسطة شركتها  أنحيث  %80المحتوي المحلي للمنتج النهائي للشركة يزيد عن

 .تام يستخدم في مصانع تحويل الورق البني وصناعة التعبئة والتغليف منتج إلىالتابعة واسكو وتحوله 

  م2014وتحافظ على النطاق البالتيني منذ العام  تقريباً  %45نسبة السعودة بالشركة تبلغ. 

 (آسيا وشرق – الجنوبية أمريكا – أوربا -أفريقيا)األسواق الخارجية  إلىمن منتجاتها  %40 ما يزيد عن تصدر الشركة 

  الشركة هي الراعي الرسمي للمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بجدة وهو منظمة غير ربحية هدفها تخريج المؤهلين

المؤسسة العامة للتدريب التقني  إشرافللعمل بمصنع الشركة وتدريب الشباب السعوديين على تقنيات الورق ويعمل المعهد تحت 

 .والمهني

 وحصلت على عدة جوائز في هذا المجال البيئينشاطات في مجال المسئولية االجتماعية والتثقيف الشركة لها العديد من ال. 

  الشركة تراعي اعلى معايير الجودة والمتطلبات البيئة في عمليتها التشغيلية من حيث إعادة تدوير الورق والمياه المستخدمة في

 .الصناعة ومعالجة المياه قبل صرفها

  وهي متخصصة في تجميع المواد القابلة للتدوير ولها العديد  (واسكو)تابعة لتدوير وتجميع المخلفات تمتلك الشركة شركة

من االستثمارات في مقالب البلديات في معظم أنحاء المملكة وهي التي توفر المواد الخام الالزمة لمصنع الشركة ويبلغ طاقتها 

 .التجمعية نصف مليون طن سنوياً 

 الشركات التابعة (أ

 نسبة الملكية دولة النشاط دولة التأسيس النشاط رأس المال اسم الشركة

تجميع وتجارة الورق  مليون ريال 20 تجميع وتدوير المخلفات

 المستعمل
السعودية ودول الخليج  السعودية

 وأخرى
100% 

تجميع وتجارة الورق  ألف ريال 100 اإلنجازات المتخصصة

 المستعمل
 %100 السعودية السعودية

والجدير بالذكر أن جميع الشركات التابعة ذات مسؤولية محدودة وتعمل بالتكامل مع شركتهم األم حيث تقوم شركات تجميع 

وفرز الورق وفرعها بإمداد مصنع الورق بالخامات الالزمة لإلنتاج باإلضافة إلى تجارتها في باقي األنواع التي ال يحتاجها المصنع 

 .بيع الفائض في األسواق المستهدفةبهدف تحقيق الربح عن طريق 

 .تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة (ب

 الورق وباقي الشركات مملوكة بالكامل لها وإنتاجميع األسهم وأدوات الدين مصدرة باسم شركة الشرق األوسط لصناعة ج. 
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  م31/12/2017رأس مال الشركة واألسهم الحرة كما في. 

 ريال 500,000,000 المصرح بـــهراس المال  -

 سهم 50,000,000 * (جميع أسهم الشركة أسهم عادية)عدد األسهم المصدرة  -

سهم24,049,470   ** .حسب سجالت تداول عدد األسهم الحرة -  

 ريال 500.000.000 رأس المال المدفوع -

 ريال 10 القيمة االسمية للسهم -

 ريال 10 القيمة المدفوعة للسهم -

أو منسوبيها  اإلدارة مجلس أعضاء أو للمساهمين سواء – التصويت في خاصة بأولوية تتمتع أسهم أو ممتازة أسهم الشركة لدى ليس :إقرار

عدد ، من الحقوق حسب النظام وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة االسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها -

حرة األسهم الحرة يتغير من فترة إلى أخرى وفقاً لحركة تداول أسهم الشركة اليومية بيعاً وشراًء في سوق األسهم، علماً بأن عدد األسهم ال

 .م2018 يناير 03 من موقع تداول بتاريخ تسجيلهاقد تم 

 .م31/12/2017من أسهم الشركة كما في  %5ملكية كبار المساهمين التي تزيد عن  (ج

 %التغير النسبة الرصيد نهاية العام الرصيد بداية العام االسم #

 -- %23.23 11.619.500 11.619.500 شركة عبد القادر المهيدب وأوالده 1

 -- %23.23 11.619.600 11.619.600 شركة الفانا القابضة  2

 %0.50 %9.5 4.750.000 5.000.000 عبداهلل عبد الرحمن المعمر  3
 

 .م2017عدد طلبات سجل المساهمين خالل العام  (د

 أسباب الطلب التاريخ م

 ملكية الشركات والصناديق االستثمارية نسببيانات عن حركة  2017أبريل  10 1

 اجتماع الجمعية العامة غير العادية 2017مايو  23 2

 األرباحسجل األسهم بغرض توزيع  2017مايو  25 3

 ملكية الشركات والصناديق االستثمارية نسببيانات عن حركة  2017يونيه  15 4

 بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق االستثمارية 2017سبتمبر  14 5

 بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق االستثمارية 2017أكتوبر  09 6

 والصناديق االستثماريةبيانات عن حركة نسب ملكية الشركات  2017نوفمبر  29 7

 اجتماع الجمعية العامة العادية 2017ديسمبر  5 8

 .بنهاية العام بيانات ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 2017ديسمبر  31 9
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 م2017خالل العام المالي  األحداث والقراراتأهم  :ثامنا  

 2017 الحدث #

 يناير 19 (اثنا عشر شهراً ) 2016-12-31للفترة المنتهية في  اإلعالن عن النتائج المالية األولية 1

2 
 .على القوائم المالية للشركة IFRS اآلثار الجوهرية الناجمة عن التحول لمعايير المحاسبة الدولية اإلعالن عن

 .وإعداد أول قوائم وفقاً للمعايير الدولية
 يناير 30

 فبراير 20 ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مع البنك السعودي الفرنسياإلعالن عن تجديد اتفاقية تسهيالت  3

 مارس 15 م 2016-12-31اإلعالن عن النتائج المالية السنوية المنتهية في  4

 مارس 15 .م2016اإلعالن عن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي  5

 إبريل 17 .اإلعالن عن نشوب حريق في إحدى ساحات تخزين الورق المستعمل 6

 مايو 4 .(االجتماع األول)اإلعالن عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية  7

 مايو 24 . (االجتماع األول)ة غير العادية منتائج اجتماع الجمعية العااإلعالن عن  8

 مايو 29 .م2016عن تاريخ وطريقة صرف األرباح عن العام المالي اإلعالن  9

 يوليو 31 اإلعالن عن توقيع اتفاقية تسهيالت ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمي مع بنك الكويت الوطني 10

 يوليو 31 (.ستة اشهر) 2017-06-30اإلعالن عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في  11

12 
شكوى اإلغراق المقدمة  الضارة في التجارة الدولية بقبول اإلعالن عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات

 .من الشركة
 أغسطس 1

 أكتوبر 23 (.تسعة اشهر) 2017-09-30اإلعالن عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في  13

 نوفمبر 14 (.االجتماع األول)المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية اإلعالن عن دعوة  14

 ديسمبر 6 .(االجتماع األول)امة للشركة اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية الع 15

 ديسمبر11 المركز الثالث - م2017االحتفال بتسليم الشركة جائزة الملك خالد عن التنافسية المسؤولة عن العام  16

 واآلفاق المستقبلية الخطط :تاسعاً 

تسعي الشركة دائما إلى تطوير منتجاتها وخطوط إنتاجها وزيادة طاقتها اإلنتاجية لمواصلة النجاحات والحفاظ على وضعها الريادي 

والخدمات المساندة لخطوط من الطلب على منتجاتها كما تطور الشركة بنيتها التحتية األسوق المحلية والعالمية وتلبية احتياجات 

اإلنتاج بهدف المحافظة على الصدارة دائما باعتبارها من أكبر منتجي الورق بالشرق األوسط وشمال إفريقيا كما تسعى الشركة 

 :إلى تعظيم أرباح المساهمين باتباعها االستراتيجيات التالية

 .بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمحافظة على الكوادر المتميزةبناء القدرات البشرية وتعزيز القدرات الفنية بالتدريب وبتوفير  (1

االستمرار في بناء والمحافظة على قاعدة عمالء دائمين للشركة عالمياً وإقليميا وذلك بتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالمية  (2

 .لتلبية طموحات وتطلعات هؤالء العمالء
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 .الشركة، وتلبية طلبات عمالئهادعم وزيادة وتطوير الطاقات اإلنتاجية لتوسيع أعمال  (3

 .المرونة في العمليات والتنوع في منتجات الشركة وقدرتها على االستجابة مع اتجاهات السوق بإدخال منتجات جديدة (4

 .التوسع في استخدام المواد الخام التي كان من الصعب استخدامها من قبل بواسطة عجان الورق المحوري لخفض التكاليف (5

 المسؤولية االجتماعيةأنشطة  :عاشراً 

تمثل المسؤولية االجتماعية لشركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق جزءاً أساسياً من قيمها وإطار عملها والهدف منها هو 

مكانتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع الذي تعمل به مع التزامها المستمر بالتصرف أخالقياً وبمسؤولية وبشفافية لتعزيز 

التنافسية في األسواق وتتبع الشركة أسلوب التكامل مع نموذج التشغيل وذلك بدمج وظيفة المسؤولية االجتماعية للشركة في 

عمليات الشركة اليومية، فضال عن ترجمة االلتزام تجاه المسؤولية االجتماعية إلى أهداف محددة ومضمنة في سياسات وإجراءات 

 .يةوأهداف الشركة المستقبل

، بابتكار ممارسات مستدامة في األعمال التجارية تلبي احتياجات الحاضر دون المساس برفاهية أجيال المستقبل وتلتزم الشركة

 .ا من التحرك لألمام نحو االستدامة وتعزيز القيمة المقدمة لعمالئناوتتعهد بإعداد استراتيجيات تمكنه

سياسة المسؤولية االجتماعية للشركة وفقاً ألفضل الممارسات وتمت المشاركة لثاني م قامت الشركة بتعديل 2017خالل العام و

  :في العديد من النشاطات الخاصة بحماية البيئة والمسؤولية االجتماعية مثل

  المشاركة مع مؤسسة النبتة التعلمية شريك المسؤولية االجتماعية للشركة، بهدف تعزيز الوعي االجتماعي والبيئي عند النشأ

ولقد شاركنا في ، إعادة التدوير للبيئة والمجتمع التوعية بأهمية عملية ول موضوع إعادة تدوير النفايات وحماية البيئة من خاللح

والتي بلغ عدد  "ورشة عمل حكاية نفاية "ية التي تشمل أطياف مختلفة من المجتمع المحلي مثل ووععدد من البرامج الت

 .مدربة على تقديم نفس ورشة العمل (46)، إلى جانب تدريب عدد (مستفيدة 1006)المستفيدات منها 

 نشر الوعي البيئي وتعزيز مبادئ االستدامة نفرزها وهي مبادرة بيئية وتوعوية الهدف منها مبادرة لفاعليات  كراعي المشاركة

م، وتوعية 2030ؤية التحول الوطني تطلعات ر من خالل إشراك المواطن في الحمالت والمبادرات المجتمعية بما يتوافق مع

المجتمع باألضرار المترتبة على تراكم النفايات الصلبة، والتعريف بأهمية الفرز، وحث المجتمع ممارسة عملية الفرز داخل البيوت 

 .ية تفاعلية لجميع الفئات العمريةوخارجها، وتحتوي الفعالية على أنشطة بيئية ترفيه

  وتدريب مرتاديالمشاركة في مهرجان جدة التاريخي بنشر عدد من حاويات التجميع الخاصة بكل نوع من النفايات وذلك بتعويد 

الحدث االجتماعي على فرز النفايات التي يخلفونها وذلك بمشاركة عدد من الشباب المتطوعين لتوجيه الزائرين لفرز نفاياتهم 

وخالل هذه الفعالية تم تجميع ما يقرب من  (وعلب معدنية - بالستيك – ورق)المخلفات ع من وكان الفرز يتم على الثالث أنوا

 .خمسة أطنان من الورق

  لجمع المخلفات الورقية من خالل التنسيق مع فريق المسؤولية االجتماعية ضمن  (مواكب األجر)المشاركة مع جمعية أيتمانا

 .المجعة عن طريقهم لشركة واسكو وتعود األرباح إلى الجمعيةمركز تجميع في الجمعية ثم بيع المخلفات 
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  لدى الشركة عدة شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية ومؤسسات األعمال، مثل شراكتنا مع مشروع الوقف العلمي بجامعة

 وطالبات طلبة من الجامعي الحرم قاطني يستهدف الذي المشروع هذا ،”أوقفها بل ترمها ال“الملك عبد العزيز تحت عنوان 

 .وأساتذة

 األلعاب من صناديق الورق  لصنعلألطفال،  (عوالم)هي واحدة من األنشطة البيئية التفاعلية لشركة  - المشاركة في مبادرة أتخيل

 .كمبادرة لزيادة الوعي البيئي لدي األطفال المقوى

 التي تعهدت فيها  -لزراعة مبادرات وزارة البيئة والمياه واوهي إحدى  - 2020ماليين شجرة بحلول عام  4مشاركة في زراعة ال

 بكو بالمشاركة والمساهمةشركة م

 خادم الحرمين الشرفيين المركز الثالث، تحت رعاية  2017للعام مبكو بجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة  كما فازت

 .حفظه اهلل

   البيئي وجمع وفرز النفايات،نشر الوعي ل -اعتماد اتفاقية مع جامعة الطائف 

 الحصول على جائزة مؤسسة الملك خالد في تحقيق اعلى معيار في الموردين المحليين 

  الحصول على جائزة أفضل مدير مصنع ورق على مستوي مصانع الورق في العالم من(PPI Awards) 

 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وشركاتها التابعة وعملياته :الحادي عشر

ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية قد تتأثر سلباً بصورة جوهرية إذا ما  .إن نشاط الشركة، وظروفها المالية، وتوقعاتها المستقبلية

حدثت أو تحققت أي من المخاطر التالية، أو إذا ما حدثت أية مخاطر آخري لم يتسن تحديدها في الوقت الحاضر، والشركة كأي 

ل هذه المخاطر خالل ممارستها ألنشطتها وتتخذ الشركة كافة اإلجراءات الممكنة وتضع السياسات كيان صناعي تتعرض لمث

م،  2017وفي عام وتقدم الدعم والمعلومات الكافية لقسم المخاطر واالمتثال للتقليل من أثار هذه المخاطر على أداء الشركة 

أسيس إدارة للمخاطر وإدراجها بالهيكل التنظيمي المعتمد بالشركة، وتمشًيا مع خطة الشركة في دعم نظام الرقابة الداخلية تم ت

لتقوم باإلدارة والتوجيه المستمر في كيفية تنفيذ سياسة إدارة المخاطر، ويتم ذلك من خالل توفير الرقابة والحد من الممارسات 

  .وإعداد التقارير لمخاطروا عن طريق التقييم والتصدي للتحدياتالمختلفة و لشركة أعمال ا الخطرة على نطاق 

 :استراتيجية إدارة المخاطر بالشركة -1

 وترتيب أولوياتها لتحديد المخاطر النظامية وهي الوسيلة بالمخاطر المحسوبة، األخذ تتمثل استراتيجية إدارة المخاطر في عملية 

 واالكتشاف المبكر المحتملةمن المخاطر  الوقاية من كال حيث تتضمن من المخاطر، للتقليل وتطبيق االستراتيجيات

 .مستويات الشركة جميع على الموارد البشرية تشترك فيها مستمرة للمشاكل الفعلية، فهي عملية

  ن اإلدارة من معرفة الخطر وتحليله باستخدام الطريقة المناسبة، ثم إيجاد إن اإلعداد الجيد الستراتيجية إدارة المخاطر يمّكِّ

 .الخطر أو يقلل من آثاره الحل المناسب الذي يزيل ذلك

 الخطوات األساسية لبناء استراتيجية إلدارة المخاطر في الشركة يمكن حصرها بسلسلة مستمرة من خمس خطوات: 
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وذلك بوضع قواعد لكيفية النظر للخطر وكيفية التعامل معه من قبل العاملين في الشركة، حيث يضمن ذلك  -تقييم البيئة  -

كما أن تحديد األهداف من قبل اإلدارة يمكنها من تمييز األحداث المحتملة التي تؤثر على  .المخاطرتحديد فلسفة إدارة 

 .إنجازها

ماذا يمكن أن يحدث؟ وكيف يمكن أن يحدث؟ فاألحداث الداخلية  :وذلك باإلجابة على السؤالين -تحديد المخاطر  /تميز  -

 .ن تميز اإلدارة بين المخاطر والفرصوالخارجية تؤثر على إنجاز أهداف الشركة، ويجب أَّ 

يتم هذا التحليل بأخذ إمكانية حدوث الخطر ودرجة تأثيره على أهداف الشركة بعين االعتبار، حتى يتم   -تحليل المخاطر -

  .تحديد قاعدة واضحة للكيفية التي يجب أن تدار بها المخاطر المقيمة

تجنب، قبول، أو تخفيض اآلثار المترتبة،  :تقدر اإلدارة المخاطر المحتملة الحدوث وتختار ردود فعل للخطر -تقييم المخاطر  -

 .وتطور اإلدارة بعد ذلك مجموعة نشاطات لترتيب المخاطر حسب أولويتها

على الخطر، ثم اختيار البديل في هذه المرحلة يتم تحديد البدائل االستراتيجية الممكنة للسيطرة  - معالجة المخاطر /مناقشة  -

 .االستراتيجي األمثل منها، والذي على ضوئه تطور خطط لمعالجة الخطر تتضمن الوسائل الالزمة لذلك

  ،هذه الخطوات الخمسة ترافقها عملية مستمرة من الرقابة تقوم بها إدارة المخاطر، وذلك بالمراقبة وإجراء التعديالت حسب الضرورة

 .قابية قد تكون منفصلة لكل خطوة من الخطوات الخمسة السابقة، أَّو قد تكون مجتمعةفهذه النشاطات الر

 :أساليب التعامل مع المخاطر -2

بعد أن تتم عملية التعرف على المخاطر وتقييمها، فإن جميع التقنيات المستخدمة للتعـامل معها تقع ضمن واحدة أو أكثر من األربع 

 :مجموعات الرئيسية التالية

وهي وسائل تساعد على قبول الخطر من قبل طرف آخر، وعادة ما تكون عن طريق العقود أو الوقاية المالية، فالتأمين هو  :النقل

 .مثال على نقل الخطر عن طريق العقود

ي عمل وتعني محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما، ومثال على ذلك عدم شراء ملكية مـا أو الدخول ف :التجنب

إن التجنب يبدو حال لجميع المخاطر ولكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى الحرمان من الفوائد  .ما لتجنب تحمل المسؤولية القانونية

 .واألرباح التي كان من الممكن الحصول عليها من النشاط الذي تم تجنبه

ل على ذلك شركات تطوير البرمجيات التي تتبع منهجيات وتشمل طرقا للتقليل من حدة الخسائر الناتجة عن الخطر، ومثا :التقليص

 .للتقليل من المخاطر، وذلك عن طريق تطوير البرامج بشكل تدريجي

وتعني قبول الخسائر عند حدوثها، فهذه الطريقة تعتبر استراتيجية مقبولة في حالة المخاطر الصغيرة، والتي تكون فيها  :القبول

وعليه، فكل المخاطر التي ال يمكن تجنبها أو نقلها يجب  .ى الزمن أكبر من إجمالي الخسائرتكلفة التأمين ضد الخطر على مد

 .القبول بها، وتعد الحرب أفضل مثال على ذلك حيث ال يمكن التأمين على الممتلكات ضد الحرب

 :وشركاتها التابعة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة -3

 :والسياسيةمخاطر التقلبات االقتصادية  (أ
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الوصول إلى بعض  للشركة وتحد من سلباً على القدرة التنافسية قد تؤثرتشهد بعض دول المنطقة بعض التقلبات السياسية والتي 

العمالء في تلك الدول ومن ضمن أهداف الشركة االستراتيجية وسياسة إدارة المخاطر لديها الوصول إلى أسواق جديدة لتعويض 

كما أن الشركة يتأثر أدائها بالظروف االقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي وال  .ما تفقده من عمالء في مناطق الصراعات

 .تتنبأ بوقت وقوة أو مدة أي تباطؤ اقتصادي أو انتعاش اقتصادي الحق يمكن للشركة أن

 :المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وشركاتها التابعة وعملياتها (ب

يعمل على إدارة الشركة نخبة من أفضل الكفاءات اإلدارية والفنية وعدم استمرار  :مخاطر االعتماد على موظفين رئيسيين .1

اهم المخاطر المؤثرة في تطوير واستمرار الشركة لذلك تحرص الشركة وشركاتها التابعة  هذه الكفاءات في العمل من

في العمل وتدعيم فريق العمل بالشركة بالكفاءات المؤهلة لتحمل  واإلبداعدائما على توفير المناخ المشجع على االستمرارية 

  .قيادات التي أشرفت على تدريبهم على مهارات الوظيفةالالمسئولية في المستقبل واستالم ذمام األمور من 

األسعار السائدة للسلع والمواد بإيرادات وأرباح الشركة وشركاتها التابعة  تتأثر :مخاطر عدم توفر المواد الخام وتقلب أسعارها .2

لتقلبات سريعة وواسعة النطاق، مدي توافرها في األسواق والتي بطبيعتها عرضة ب وتتأثر كذلكالخام وخاصة مخلفات الورق 

ومساندتها في مواجهة المنافسين لتقوية مركزها  (واسكو)لذلك تحرص الشركة دائما على دعم أعمال الشركة التابعة 

 .التنافسي في األسواق باعتبارها الذراع االستراتيجي للشركة في توفير احتياجات الشركة من المواد الخام وبالسعر المناسب

عقد توريد وقود من شركة أرامكو السعودية  علىتعتمد الشركة في إمدادات منشئاتها من الوقود  :ادات الطاقةمخاطر إمد .3

ومن الممكن أن ترتفع أسعار الوقود الذي تقوم شركة أرامكو السعودية بتوريده إلى الشركة، وقد ال تتمكن الشركة من 

توقعاتها مال الشركة وزيادة أسعار منتجاتها بنسبة تعكس قيمة الزيادة في أسعار الوقود المورد إليها، مما سيؤثر سلباً على أع

اع أسعار الطاقة في حالة للتقليل من أثار ارتف لخفض التكاليف ، لذلك تقوم الشركة بدعم المبادرات الداخليةالمستقبلية

 .حدوثها

يقع مصنع الشركة بمنطقة الخمرة بمدينة جدة في منطقة صناعية خاصة على قطعة أرض  :مخاطر موقع الشركة الجغرافي .4

متلك الشركة كافة التراخيص الالزمة لمزاولة نشاطها في موقعها الحالي وتحرص على مملوكة بالكامل للشركة، وت

تمنع استمرارية تواجد المصانع خارج المدن الصناعية التابعة  جديدة تجديدها في المواعيد القانونية وفي حال صدور أنظمة

 .اليعلى أعمال الشركة ووضعها المذلك ، سوف يؤثر (مدن)لهيئة المدن الصناعية 

وبالتالي   .يتألف مصنع الشركة من عدة خطوط إنتاج وآالت لصناعة الورق :اطر التشغيلية والتوقف غير المتوقع لألعمالـالمخ .5

كانقطاع إمدادات الكهرباء أو الطاقة أو )فإذا ما طرأ أي أمر من شأنه التأثير على أعمال المصنع سلباً، سواء ألسباب فنية 

حادث أو طارئ ال قدر اهلل يؤثر على استمرارية أعماله مما سيؤثر بشكل جوهري على نتائج الشركة أو تعرضه ألي  (المياه

وتتخذ الشركة كافة التدابير االحتياطية للتقليل من هذه المخاطر حيث تمتلك الشركة محطة لتوليد  .التشغيلية والمالية

تفاقيات طويلة األمد مع أكثر من جهة لتوريد كميات المياه الطاقة الكهربية التي تغطي احتياجاتها وكذلك ترتبط بعقود وا

تحتفظ بغطاء تأميني يشمل التعويض عن انقطاع األعمال كما أن خطوط اإلنتاج تعمل باستقاللية  إنها االالزمة للصناعة كم

 .تامة عن بعضها البعض حتى ال يتأثر أي منهم بتوقف األخر
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وأي انقطاع في خدمات  .الشركة على مقدمي خدمات نقل خارجيين لنقل منتجاتها لعمالئهاتعتمد  :المخاطر المرتبطة بالنقل .6

النقل هذه قد تؤثر بشكل مؤقت على قدرة الشركة على توريد منتجاتها لعمالئها والذي يمكن أن يؤثر سلبا على نتائج أعمال 

يات مع عدة شركات تقدم خدمات النقل وتحرص الشركة دائما على بناء شركات استراتيجية وتوقيع اتفاق الشركة

 .للحرص على استمرارية توافر هذه الخدمات دائما بالجودة والسعر المنافس

 :المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع (ج

يتأثر األداء المستقبلي للشركة بقدرتها على الحفاظ على أسعار مناسبة لمنتجاتها والقدرة  :المخاطر المتعلقة بأسعار المنتجات .1

تحويل أي زيادة في تكاليف اإلنتاج إلى عمالئها من خالل رفع أسعار المنتجات وهذا أمر غير مؤكد ألن سعر المنتج  على

 .النهائي يعتمد على العرض والطلب في السوق المحلي والعالمي

يع الورق البني يتركز نشاط الشركة في قطاع واحد من صناعة الورق وهو تصن :المخاطر المتعلقة بتركيز القطاع والتخصص .2

إن عوامل النمو في اإلنتاج الصناعي والزراعي، وزيادة إنفاق الفرد، وتطور أنماط وأساليب التغليف الورقي من  .المعاد تدويره

وبالتالي  .قبل المصنعين، وتطور الوعي بأهمية تدوير الورق، تعتبر جميعها عوامل أساسية مؤثرة في هذه الصناعة سلباً أو إيجاباً 

التراجع في هذه العوامل أو تغيرها سلباً سيؤثر على عمليات الشركة، وتحرص الشركة دائما على تطوير وتنويع منتجاتها فإن 

 .لمواكبة التطور في مجال التغليف والصناعة التحولية التي ترتبط بنشاط الشركة

نية إغراقها بمنتجات رخيصة الثمن من منافسين تعمل الشركة في بيئة تتسم بالتنافسية العالية وإمكا :مخاطر البيئة التنافسية .3

خارجين ويمكن أن تواجه الشركة انخفاضاً في أسعار منتجاتها نتيجة لهذه المنافسة، وبالتالي التأثير سلباً على نتائج أعمال 

من خالل  الشركة وتعتمد قدرة الشركة التنافسية على تمييز منتجاتها عن المنتجات األخرى المعروضة في السوق، وذلك

وال تستطيع الشركة ضمان أن المنافسين الحاليين أو المحتملين لها لن يقدموا  .توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة

  .منتجات ذات جودة وبأسعار تنافسية أفضل من تلك التي تقدمها

 :المخاطر المالية (د

تحتفظ الشركة بغطاء تأميني يشمل عدة أنواع من التأمين ومن الممكن أن تنشأ حاالت تستدعي  :مخاطر عدم كفاية التأمين .1

الشركة إلى اللجوء إلى شركة التأمين المعنية لتعويضها عن أي خسارة أو ضرر مؤمن عليه ومن الممكن أن تتجاوز قيمة 

رر الذي لحق بها مغطى تأمينياً بالكامل وبالتالي مطالبات الشركة قيمة التأمين الذي تحتفظ به الشركة، أو أال يكون الض

 .فإن وقوع مثل هذه الحاالت من شأنه التأثير سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية والمالية

لياتها تعتمد احتياجات الشركة التمويلية على رأسمالها وعلى وضعها المالي ونتائج عم :مخاطر توفر التمويل اإلضافي مستقبالً  .2

وتدفقاتها النقدية والتمويل التي تحصل عليه من المؤسسات المالية الممولة لها، كما قد تحتاج الشركة إلى تمويل إضافي في 

 أوالمستقبل، وعليه فإن أي تأخير أو إخفاق في تأمين هذا التمويل عند الحاجة، أو توفر التمويل ولكن بشروط غير مواتية 

 .لباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية والماليةتكلفة مرتفعة، قد يؤثر س
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 .إن مخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد خسارة مالية بسبب عدم قدرة عمالء الشركة على الوفاء بالتزاماتهم :مخاطر االئتمان .3

شركة ظروف اقتصادية غير وتتعلق المخاطر االئتمانية للشركة أساساً بالذمم التجارية المدينة، وقد يواجه بعض عمالء ال

 .مواتية تمنعهم من استيفاء التزاماتهم المالية تجاه الشركة، مما يؤثر سلبا على نتائج أعمال الشركة وتوقعاتها

الشركة معرضة لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية  :مخاطر تذبذب نسب الفائدة وأسعار صرف العمالت وتكاليف التمويل .4

كما أن ارتفاع تكاليف  غير متوقعة في أسعار الصرف سوف تؤثر سلباً على األداء المالي للشركة وأن أية تذبذبات كبيرة

التمويل بصورة كبيرة خاصة في حالة نمو حجم التمويل، سيعرض الشركة لتكبد تكاليف تمويل عالية، األمر الذي قد يؤثر 

  .سلباً على ربحيتها المستقبلية

وزيع األرباح على عدة عوامل منها قدرة الشركة على تحقيق أرباح ومركزها المالي ومتطلبات يعتمد ت :مخاطر توزيع األرباح .5

االحتياطات القانونية واشتراطات المؤسسات المالية الممولة، وحدود االئتمان المتوفرة، واألوضاع االقتصادية العامة، وعوامل 

واي تغير جوهري في هذه العوامل قد يؤثر   .بما يراه مناسباً أخرى تخضع لتوصية مجلس اإلدارة في إعالن توزيع األرباح حس

ويخضع توزيع األرباح لمتطلبات نظام الشركة األساس واللوائح واألنظمة السارية بهذا  على قدرة الشركة بالنسبة لتوزيع أرباح

 .الخصوص

 :المخاطر المتعلقة باألنظمة واللوائح والتصاريح والتراخيص (هـ

تخضع الشركة وأعمالها في مجال صناعة وإنتاج الورق وأعمال تجميع وتدوير النفايات  :والبيئة التنظيمية واألنظمةالتشريعات  .1

المعمول بها في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة وفي حالة إدخال تعديالت على  واللوائحلجهات إشرافيه تطبق األنظمة 

األنظمة أو اللوائح الحالية أو صدور أنظمة أو لوائح جديدة تتعلق بصناعة وإنتاج الورق أو بتجميع وتدوير المخلفات فقد تضطر 

أساليب تقديم خدماتها أو إدخال تعديالت على منتجاتها أو  الشركة في سبيل االلتزام بها إلى إجراء تعديالت على عملياتها أو

خطوط إنتاجها بما ينسجم مع المتطلبات التي تفرضها هذه األنظمة، األمر الذي سيؤدي إلى تحملها لنفقات مالية إضافية غير 

وتسعي  .شركة المالية وربحيتهاالتأثير سلباً على نتائج ال يؤدى إلىمتوقعة تبعاً لذلك أو التأثير على عملياتها بشكل جوهري 

تجديد تراخيصها الصناعية والتجارية وتوفيق أوضاعها حسب متطلبات اللوائح والقرارات الجديدة وقد قامت  إلىالشركة دائما 

شركاتها  أواللوائح والحرص على عدم مخالفة الشركة األنظمة ولمتابعة تطبيق  وااللتزام خاص للحوكمةالشركة بإنشاء قسم 

 .ابعة لألنظمة واللوائح خالل القيام بأنشطتهاالت

من وة  والسالمة ض المخاطر المتعلقة بأنظمة البيئتنطوي أعمال الشركة وشركاتها التابعة على بع :مخاطر البيئة والسالمة .2

شأن إلزام المصانع في المستقبل بتطبيق معايير أكثر صرامة لتوفير متطلبات بيئية ووقائية للسالمة أن يزيد من تكاليف 

وتطبق الشركة مما سيؤثر على نتائج أعمالها وتولي الشركة اهتماماً بالغاً للحفاظ على البيئة واألمن والسالمة في أعمالها،

جوالت ميدانية يقوم فريق السالمة بة، والسالمة من الحرائق، والسالمة من المواد الخطرة، والشركة معايير السالمة المهني

التأكد من كما يتم لسالمة عن ادورية للموظفين دورات تدريبية  للتعامل مع كل حاالت الطوارئ والحوادث إلى جانب إجراء

 .والمواقع بالشركة السالمة مع كل األقسامإجراءات  توحيد وتطبيق 
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 :المعلومات والبيانات المالية :عشر الثاني

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير  2017ديسمبر  31أول قوائمها المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  بإعدادالشركة قامت 

 .المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

، وهو 2016يناير  1تم إعداد قائمة المركز المالي الموحدة االفتتاحية للمجموعة كما في  عند إعداد القوائم المالية الموحدة،

 .تاريخ تحول المجموعة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي

 (األرقام باأللف ريال سعودي) نتائج األعمال (أ

 البيان 2017 2016 2015 2014 2013

 المبيعات 771,008 634,405 681,170 826,428 760,165

 تكاليف المبيعات 584,898 503,122 412,669 507,430 482,612

 مجمل الربح 186,110 131,283 268,501 318,998 277,553

 صافي الربح 68,131 94,907 55,118 111,339 87,572

 (األرقام باأللف ريال سعودي) والخصوماألصول  (ب

 البيان 2017 2016 2015 2014 2013

 األصول المتداولة 447.544 444,344 515,053 473,352 509,557

 األصول غير  المتداولة 1.071,491 1.095.397 1,078,316 1,032,946 945,613

 إجمالي األصول 1.549.035 1.539.741 1,593,469 1,506,297 1,455,170

 الخصوم المتداولة 432.969 426.413 483,324 558,390 450,583

 الخصوم غير  المتداولة 393.685 419.863 452,123 345,020 472,039

 إجمالي الخصوم 826.654 846.276 935,447 903,410 922,622

 
 

  (األرقام باأللف ريال سعودي)م 2017م مقارنة بالعام 2016الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية للعام  (ج

 مؤشرات قائمة الدخل  2017 2016 التغيرات نسبة التغيرات

22%  المبيعات 771,008 634,405 136,603 

16%  تكلفة المبيعات 584,898 503,121 81.777 

86%  مجمل الدخل 186,110 131,283 54,827 

-8%  -211  آخري -إيرادات تشغيلية  2,421 2,632 

-7%  -7,324  آخري -مصاريف تشغيلية  92,698 100,022 

183%  الربح التشغيلي 95,833 33.893 61,940 
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 أسباب التغير في النتائج التشغيلية: 

 .البيع أسعار المبيعات ومتوسط كمية ارتفاع إلى قيمة المبيعاتالرتفاع  الرئيسي السبب يعود :المبيعات -

 أسعارارتفاع كمية المبيعات تبعا لذلك وارتفاع متوسط  إلىرتفاع تكلفة المبيعات الالسبب الرئيسي  يعود :المبيعاتتكلفة  -

 .(المستعمل الورق)المواد الخام 

البيع  أسعاروقيمة المبيعات نتيجة الرتفاع متوسط  كمية مجمل الدخل إلى ارتفاع ارتفاع إلىالرئيسي  السببيعود  :الدخلمجمل  -

 .ماعالية الربحية بالرغم من ارتفاع متوسط تكلفة الطن نوعا  األخرىالمبيعات من المنتجات  وزيادة

 .المالية المشتقة لألدواتانخفاض القيمة العادلة يعود السبب الرئيسي في انخفاض اإليرادات األخرى إلى  :آخريإيرادات تشغيلية  -

 إلى باإلضافةوالتسويق  البيع مصاريف انخفاض إلى ي في انخفاض المصاريف التشغيليةالرئيس السبب يعود :مصاريف تشغيلية -

 .والعموميةاإلدارية المصاريف  انخفاض

 أسعارارتفاع كمية وقيمة المبيعات نتيجة الرتفاع متوسط  إلىفي ارتفاع الربح التشغيلي يعود السبب الرئيسي  :التشغيليالربح  -

 .البيع والتسويقمصاريف والعمومية و اإلداريةالبيع وانخفاض المصاريف 

 .إنشاءاتمليون ريال ناتج من تعويض نزع ملكية أرض وما عليها من  91.96م وقدره 2016تم تحقيق ربح غير مكرر خالل العام * 

 وصف األنشطة الرئيسة للشركة والشركة التابعة  (د

 .يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في صناعة وأنتاج ورق التعبئة والتغليف والورق الصناعي –

 .الرئيس للشركات التابعة في تجميع وإعادة تدوير الورق والمخلفات والمتاجرة فيهم النشاط يتمثل –

 (األرقام باأللف ريال سعودي) :تتمثل مساهمة األنشطة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج كما يلي

 %النسبة  اإليرادات من النشاط النشاط

 95 729,575 (الصناعة)الورق  أنتاجصناعة و

 5 41,433 (التجارة)تجميع وإعادة تدوير الورق والمخلفات 

  

 .تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة (ه

أعمالها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال وشرق أفريقيا وبعض الشركة وشركاتها التابعة تباشر 

  (األرقام باأللف ريال) - :يليوفقاً للتوزيع الجغرافي كما  .المناطق الجغرافية األخرى

 تاإليرادا دول أخرى دول مجلس التعاون  المملكة العربية السعودية  البيان

 729,575 257,148 58,547 413,880 الشركة  

 41,433 - - 41,433 الشركات التابعة

 771.008 257,148 58,547 455,313 المجموع
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 :واسكو وشركاتها التابعة مبكو شركةالمعلومات المتعلقة بالقروض على  (و

 (:األرقام باأللف ريال)متوسطة األجل وتسهيالت قروض  .1

 الجهة المانحة للقرض
 /مبلغ أصل القرض

 التسهيالت

 /مدة  القرض

 التسهيالت

الرصيد بداية 

 العام

أضافات خالل 

 العام

ل ما تم سداده خال

 العام

الرصيد نهاية 

 العام

 139,500 32,000 24,940 146,560 سنوات 5 451,000 صندوق التنمية الصناعي

 - 26,881 - 26,881 سنوات 2 76,000 البنك األهلي التجاري

 160,000 40,000 - 200,000 سنوات 5 400,000 البنك العربي 

 105,000 30,000 - 135,000 سنوات 5 150,000 البنك الفرنسي

 49,875 - 49,875 - سنوات 5 50.000 الوطنيبنك الكويت 

 31,743 3,783 35,526 - سنوات 5 50.000 بنك ساب

 110,341 اإلجمالي

- 

508,441 110,341 132,664 486,118 

 (4.082) - - (6,706) - رسوم التمويل المؤجلة

 482,036 132,664 110,341 501,735 110,341 اإلجمالي

 (:األرقام باأللف ريال) (دواره) قصيرة األجل وتسهيالت قروض .2

 الجهة المانحة للقرض
 /مبلغ أصل القرض

 التسهيالت

 /مدة  القرض

 التسهيالت

الرصيد بداية 

 العام

أضافات خالل 

 العام

ما تم سداده 

 خالل العام

الرصيد نهاية 

 العام

 31,160 216,526 183,935 63,751 سنة 150,000 البنك العربي 

 49,613 - 49,613 - سنة 50,000 الكويت الوطنيبنك 

 - - - - سنة 60,000 بنك الجزيرة

 - - - - سنة 50,000 مصرف الراجحي

 58,061 91,087 99,208 49,939 سنة 60,000 بنك ساب

 73.403 146,789 165,202 54,991 سنة 210,000 البنك السعودي الفرنسي

 580,000 اإلجمالي

- 

168,681 497,958 454,402 212,237 

 4,686 - - 42,835 - أوراق دفع مستحقة

 216,923 454,402 497,958 211,516 580,000 اإلجمالي

 698,959 587,066 608,299 713,250  1,757,000 إجمالي متوسطة وقصيرة األجل

 (:األرقام باأللف ريال) (دواره)قروض تسهيالت قصيرة األجل  (واسكو)الشركة التابعة   .3

 الجهة المانحة للقرض
 /مبلغ أصل القرض

 التسهيالت

 /مدة  القرض

 التسهيالت

الرصيد بداية 

 العام

أضافات خالل 

 العام

ما تم سداده 

 خالل العام
 الرصيد نهاية العام

 5,000 40,000 25,000 20,000 سنة 20,000 البنك العربي 

 - 9.500 - 9.500 سنة 15,000 البنك األهلي التجاري

 - - - - سنة 25,000 بنك الجزيرة

 5,000 49,500 25,000 29.500 - 60,000 اإلجمالي
 

 703,959 636,566 633,299 742,750 - 1,817,000 (مبكو و واسكو)إجمالي 
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 (:باأللف ريالاألرقام ) - الدوليةتصنيف إجمالي القروض وفقاً للمعايير  .4

 2016 2017 التصنيف

 241,016 221,923 القروض والتسهيالت قصيرة األجل

 111,710 123,682 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 390,024 358,355 القروض طويلة األجل

 742,750 703,959 اإلجمالي

 

وهي ذاتها التعامالت التي فيها مصلحة لبعض أعضاء  ذات عالقةمعلومات عن العقود أو الصفقات التي أبرمتها الشركة مع أطراف  (ز

 .مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو أي شخص ذو عالقة بهم

 طبيعة التعاقد م
الطرف األخر في 

 العقد

الغرض من 

 العقد

بداية 

 التعاقد

-مدة العقد 

 التعامالت

قيمة التعامل 

بالريال خالل 

 م2017

 كبار /اسم العضو

 التنفيذيين أو أي شخص

 ذي عالقة بأي منهم

1 
شراء مواد 

 للشركة

مصدر لمواد 

 البناء

توريد أخشاب 

 ومواد بناء
2009 

سارية حتى أنهائها 

 الطرفين من أحد
245,235 

 عماد عبد القادر المهيدب

 مصعب سليمان المهيدب

2 
شراء منتجات 

 الشركة

الشركة المتحدة 

 للتعدين

شراء منتجات 

 الشركة
2010 

سارية حتى أنهائها 

 الطرفين من أحد
 عماد عبد القادر المهيدب 4,598,384

3 
توريد مياه 

 للشركة

تطوير وتشغيل 

 المدن الصناعية

توريد مياه 

 معالجة
2005 

حتي سارية 

 م  2025
4,155.376 

 عماد عبد القادر المهيدب

 االله عبداهلل أبو نيانعبد

 :المستحقة مع وصف موجز لهابيان بقيمة المدفوعات النظامية  (ح

 ويتم تسجيل الزكاة على أساس  .لزكاة والدخل في المملكة العربية السعوديةل ألنظمة الهيئة العامةتخضع الشركة  :الزكاة

 .الشركات التابعة والعاملة خارج المملكة العربية السعودية لألنظمة الضريبة للبدان العامل بها وتخضع االستحقاق

 م2018الشركة وشركتها التابعة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة والذي تم تفعيله في يناير  قامت :الضريبة. 

 تخضع الشركة لنظام التأمينات االجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات االجتماعية وفقا ألساس االستحقاق  :التأمينات االجتماعية

 .اس المستحق عن الشهر السابقويتم سداد التأمينات االجتماعية شهرياً عل أس

 والزيارات التجارية هي تكاليف تتحملها الشركة الستخراج التأشيرات ورسوم استقدام العمالة :تكاليف تأشيرات وجوازات. 

 العمل وتغير المهنهي تكاليف استخراج رخصة  :رسوم مكتب العمل. 
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 (لف ريالباأل)األرقام 

 األسباب المسددة المستحقة م2017البيان للعام المالي  

 حسب القرار 38 1,414 الزكاة

 خدمات خارجية 87 84 الضريبة 

 حسب المستحق 4,714 3,625 .المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 استقدام وزيارات تجارية 1,117 833 تكاليف تأشيرات وجوازات 

 رسوم العمالة ورخص عمل 2,015 2,391 رسوم مكتب العمل 

  7,971 8.397 اإلجمالي

 م 2017األرباح النقدية الموزعة والمقترحة خالل العام  (ط

  بتوزيع أرباح نقدية على  م2017مارس  14أوصى مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ  2017خالل العام

هللة  75المال بواقع من رأس  %7.5 ما نسبته تعادلو مليون ريال 37.5مقدارها  م2016المساهمين عن العام المالي 

م وتم البدء في 2017مايو  23وتم التصويت بالموافقة على التوزيع في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ للسهم 

 .م2017يونية  6توزيع األرباح على المساهمين بتاريخ 

  مارس  4للجمعية العامة للشركة في اجتماعه بتاريخ  مجلس اإلدارة أوصى وقبل إصدار هذا التقرير 2018 العامخالل

 %7.5مليون ريال وتعادل ما نسبته  37.5مقدارها م 2017توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي ب م2018

 .وستعرض التوصية للتصويت عليها في االجتماع القادم للجمعية العامة للشركة هللة للسهم 75من رأس المال بواقع 

 :سياسة توزيع األرباح (ي

يتم توزيع األرباح على المساهمين وفقا لما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ونظام الشركة  :توزيع األرباح النقدية -1

 :على الوجه اآلتياألساس، وتوزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى 

  الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي من األرباح  (10%)يجنب

 .من رأس المال المدفوع (30%)المذكور نسبة 

  للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه

 .لغرض أو أغراض معينة، وال يجوز أن يستخدم هذا االحتياطي إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية

  للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخري، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة

ذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين قدر اإلمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة ك

  .بالشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات

  من رأس المال المدفوع (5%)يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل. 
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  من نظام  (السادسة والسبعون)نظام الشركة األساس، والمادة من  (الحادية والعشرون)مع مراعاة األحكام المقررة في المادة

من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة إذا كانت المكافأة نسبة معينة  (10%)الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن 

 .من أرباح الشركة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو

 يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهة المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية على المساهمين. 

  :توزيع أسهم المنحة -2

 لشركة أن توزيع األرباح على شكل منح أسهم مجانية لحملة األسهم بهدف زيادة رأس المال وذلك عبر إصدار أسهم يجوز ل

االسمية للسهم، من خالل تحويل القيمة االسمية ألسهم المنحة من بند األرباح المبقاة وإضافتها إلى رأس المال، منحة بالقيمة 

يجب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ثم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية 

 .للشركة

 ألرباح النقدية أو أسهم المنحة وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن أو قرار يستحق المساهم حصته في توزيعات ا

مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين 

 .في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق

 :المعلومات المتعلقة بحوكمة الشركة :عشر الثالث

 حوكمة شركة مبكـو (أ

الئحة حوكمة الشركات المعدلة  م قراره باعتماد2017فبراير  13في تاريخ لس هيئة السوق المالية أصدر مج 2017خالل العام 

فبادرت الشركة بمراجعة نظام الحوكمة الخاص بها واللوائح والسياسات التابعة له وتم إقرار التعديالت بقرار من مجلس اإلدارة 

ة لجمعية العامة بالتصويت على اللوائح التي يستلزم النظام عرضها على الجمعيا مجلس اإلدارة م وأوصي2017بنهاية أكتوبر 

  .م2017ديسمبر  5ووافقت الجمعية على جميع اللوائح المعروضة عليها بتاريخ 

تلتزم الشركة بأفضل معايير حوكمة الشركات وتعدل أنظمتها دوماً تبعة للتطورات في هذه المعايير، وترى أن هذا االلتزام 

عد الحوكمة الخاصة بها وبشركاتها التابعة، يشكل عاماًل جوهرياً لنجاحها على المدي الطويل لذلك وضعت الشركة نظام وقوا

 ويتوافق هذا النظام مع التزام الشركة بالجودة في كافة عملياتها وأنشطتها ومنتجاتها

ويهدف بصفة خاصة إلى االستثمار األمثل واألرشد لقدراتها ومواردها بتهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة وااللتزام وعمادها 

فافية، سواء في تحديد أهداف الشركة وخططها التجارية االستراتيجية، أو في بيان حقوق كل كيان من كياناتها الوضوح والش

وتتفاعل  .والتزاماته، أو في إدارة عالقتها بالموردين والممولين والمستهلكين وجهات الرقابة عليها وعلى النشاط الذي تعمل فيه

 .ة التي تعمل في إطارها الشركة وتتكامل معها لتحقيق أغراضها بفعالية ونزاهةهذه البيئة مع منظومة التشريعات الوطني

 :يلي ما ويركز نظام حوكمة مبكو على 

 تفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم 
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 تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في الشركة وتعامالتها وبيئة األعمال وتعزيز اإلفصاح فيها 

  أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت تعارض المصالحتوفير 

 بيان اختصاصات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومسؤولياتهما 

 تفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة 

 تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة 

 ام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهموضع اإلطار الع 

 لكاخلية وتوفير األدوات الالزمة لذزيادة كفاءة اإلشراف والرقابة الد 

 يَّ  مسؤول سلوك تبني على وحثهم المهني السلوك بمفهوم الموظفين توعية وِّ  .عند ممارسة مهامهم وسَّ

 أهم مبادئ حوكمة مبكــو

 للمهام وبأفضل القدرات المتاحةضمان األداء الفعال  :المسؤولية

 :الرقابة والمساءلة
الرقابة على األعمال والتصرفات والمساءلة ألي شخص صاحب قرار والتأكد من قدرته على إيضاح 

 وتبرير أفعاله

 المعاملة العادلة وعدم التميز لجميع األطراف :المساواة

 عمليات الشركة وبيانتها واضحة ومتوافرة للجميعاإلفصاح بدقة وبوضوح وضمان أن جميع  :الشفافية

 التصرف وفق مدونة السلوك المهني واألخالقي والتعامل بنزاهة وعدالة واحترافية مع جميع األطراف :األخالقيات

 .نظرة مستقبلية طويلة األجل لتحقيق اإلستدامة وضمان النمو وتحقيق منفعة للمجتمع :رؤية لتأسيس قيمة مستدامة

 نظام الشركة األساس (ب

هو النظام الخاص بها والذي يحدد ماهية الشركة وينظم شؤونها وأغراضها وكيفية إدارتها وترتيبات انعقاد اجتماعاتها وحقوق 

المساهمين فيها وكيفية الرقابة على أعمالها وصالحية الشركة في االقتراض وشراء أسهمها ويحدد سياستها الواجبة منذ نشوئها 

م بما يتوافق مع نظام الشركات 2016تعديل نظام الشركة من الجمعية العامة غير العادية في نوفمبر حتى انقضائها، قد تم اعتماد 

 .م2015 /هـ1437وتاريخ  18379السعودية الصادر بالقرار الوزاري رقم 

 حقوق المساهمين (ج

 العامة الجمعية اجتماعات في لهم الفعالة المشاركة وتشجيع المساهمين، بحقوق – خاص بشكل –اهتمت الئحة حوكمة الشركة 

 من تمكنهم التي المعلومات على والحصول بينهم، تمييز دون العادلة المعاملة في وحقوقهم التصويت، وقواعد بإجراءات وتعريفهم

لى أكمل وجه، والحصول على نصيب من األرباح، وحقهم في الحصول على نصيب من موجودات ع النظامية حقوقهم ممارسة

صفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، واالشتراك في مداوالتها، والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الشركة عند الت

األسهم، وحق طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة، وحق االستفسار وطلب المعلومات بما ال 
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، وحق رفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، .لية ولوائحه التنفيذيةيضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق الما

والطعن بالبطالن في قرار جمعيات المساهمين، كما اهتمت بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح، وكل تلك الحقوق كفلها 

 .وأكد عليها نظام الشركة األساس

 نظام الرقابة الداخلية (د

الداخلية للشركة بهدف تقييم السياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق أحكام أعتمد مجلس اإلدارة نظام الرقابة 

قواعد الحوكمة التي تعتمدها الشركة، والتقيد باألنظمة واللوائح ذات الصلة، ويتكون نظام الرقابة من أدارة المراجعة الداخلية 

للحوكمة والمخاطر وااللتزام للتنسيق بين أجهزة الرقابة  داخلية جنةالمخاطر ولدي الشركة لإدارة االلتزام وو الحوكمة وإدارة

 الداخلية واإلدارة التنفيذية وتحت إشراف لجان المجلس

  :عززت الشركة دور الحوكمة باتخاذ ما يلي

تؤدي عملها هي أدارة مستقلة إدارة للمراجعة الداخلية سيتم التطرق إلى مهامها في نتائج المراجعة السنوية إلجراءات الرقابة و -أ

 .تحت إشراف لجنة المراجعة

عمل بالتعاون مع إدارة المراجعة الداخلية وتحت إشراف مجلس اإلدارة وهي إدارة مستقلة تللحوكمة وااللتزام بالشركة  أدارة -ب

 :ولجنة المراجعة وتتركز مهامه الرئيسية فيما يلي

 الرقابية واإلشرافية على األنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالشركات المساهمة  متابعة كافة التعديالت التي تصدرها الجهات

 .وتحديث األنظمة الداخلية بالشركة تبعا لذلك

 التأكد من التزام الشركة بكافة التعليمات واألنظمة التي تفرضها الجهات الرقابية واإلشراقية والمتعلقة بأنشطة الشركة. 

  الشركة من هذه الجهات الرقابية واإلشرافية والمشاركة في الفعليات التدريبية  إلىالرد على االستفسارات والمراسالت الواردة

 .التي تجريها هذه الجهات وتدعيم الثقة بينها وبين والشركة

  للقواعد المفروضة من الخارجمراقبة االمتثال لسياسات الشركة واألنظمة الداخلية للمراقبة واإلشراف لتحقيق االمتثال. 

  ّالتأكد من تطبيق لوائح نظام حوكمة الشركة كما تم اعتماده من مجلس اإلدارة والجمعية العامة للمساهمين وتحديثه تبعا

 .لمتغيرات األنظمة واللوائح

  خسائر مالية أو إساءة لسمعة  والتي ينجم عنها عقوبات وإجراءات نظامية أو (مخاطر عدم االمتثال)اطالع اإلدارة التنفيذية على

الشركة نتيجة إلخفاقها في تطبيق األنظمة والتعليمات والقواعد والتعاليم والقيم السلوكية واألخالقية التي تغطي بيئة العمل 

 .التي تعمل من خاللها الشركة

  من خالل التقييم والتوصية  األخالقياالستجابة لالنتهاكات المزعومة للقواعد واألنظمة والسياسات واإلجراءات ومعايير السلوك

 .ببدء إجراءات التحقيق

  إجراء مراجعة سنوية لجميع التعليمات المدرجة في أدلة السياسات واإلجراءات المطبقة في الشركة للتأكد من تطابقها وتوافقها

 .لباتمع متطلبات جميع األنظمة والتعليمات، والتأكد من االلتزام بتطبيقها وتحديثيها حسب المتط

  اللوائح في تعاملها مع البيئة الخارجية والتزام إدارات الشركة بالعمل وفقا لسياسيات حوكمة باألنظمة ومراقبة التزام الشركة

 .الشركة ولوائحها الداخلية ومساندة قسم المراجعة الداخلية في الدور الرقابي الذي يتواله
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ومن راجعة الداخلية والحوكمة وااللتزام وتحت إشراف لجنة المراجعة مالأدارة  كاًل من أدارة المخاطر والتي تعمل بالتعاون مع -ج

 :هم مهام عملها ما يليأ

 تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر ووضع خطط الطوارئ. 

 الشركة لها تتعّرض قد التي المخاطر مراقبة. 

 والحد منها المخاطر قبة ومرا وضبط وقياس وتقييم المخاطر لتحديد إلدارة فعالة سياسات وإجراءات وضع. 

 تحديد المخاطر الناشئة واقتراح الخطوات التصحيحية للحّد منها وضبطها. 

 الشركة على تحمل المخاطر ومدى تعّرضها لها بصفة دورية ةتقييم قدر. 

 الشخصية ومسؤولياتهم بيئة عملهم داخل المخاطر تماماً  يدركون الموظفين جميع أن من التأكد 

 اإلدارة العليا لضمان فعالية وكفاء نظام إدارة المخاطر بالشركة التنسيق مع. 

  تقديم تقارير منتظمة بالمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التوصيات المقدمة إلى الرئيس التنفيذي ولجنة المراجعة التي تدعم

 .اإلدارة الفّعالة للمخاطر

  :السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية المراجعةنتائج : عشر الرابع 

 .أسس الرقابة الداخلية وتنفيذ عمليات الرقابة داخل الشركة -1

تقارير الرقابة الداخلية التي تقدمها إدارة المراجعة الداخلية بصفة دورية لعمليات المراقبة لجميع أنشطة  "لجنة المراجعة"تراجع 

 :لها للتأكيد من التاليالشركة والشركات التابعة 

 المعمول بها اللوائحاالمتثال التام لألنظمة و. 

 التأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية.  

 إجراء تقييم للسياسات واإلجراءات المتعلقة بالنشاطات اإلدارية والمالية والتشغيلية والتسويقية في الشركة وفروعها. 

  المعلومات الواردة في التقارير المالية والدورية للشركة وشركاتها التابعةالتأكد والتحقق من دقة. 

 القدرة على التحديد االستباقي للمخاطر التشغيلية والتخفيف من حدتها.  

للشركة لمراقبة األداء التشغيلي  "مجلس اإلدارة"مدي االلتزام بتنفيذ برنامج الرقابة الداخلية المعتمد من  "لجنة المراجعة"وتتابع 

 .والنتائج السنوية لها من خالل التقارير المقدمة من رئيس فريق التدقيق الداخلي "خطط المراجعة الداخلية"وفروعها، وتناقش اللجنة 

م، وفحص 2017للتأكد من أن فريق التدقيق الداخلي بالشركة قد تمكن من أداء واجباته التي كان مكلفة بها خالل عام 

 .ارات الشركة وشركاتها التابعةأعمال كافة أقسام وإد

تتأكد اللجنة أيضا من أن عمل فريق المراجعة الداخلية للشركة مستقل تماما عن عمل اإلدارة التنفيذية، وأن تبعية فريق التدقيق 

 ."لجنة مراجعة"داخلي المباشرة إلى ال

 - :بواجباتهاداخلية ما يلي للقيام ولقد اتبعت إدارة المراجعة ال

 تم توجيه أنشطتها إلى أنشطة عالية ومتوسطة المخاطر والى رفع فعالية وكفاءة عمليات وربحية الشركة.  

 اتخذت إدارة المراجعة الداخلية جميع التدابير لمعالجة المحتويات والمالحظات الواردة في تقارير المراجعة.  

 ت الخارجي بطريقة مرضية وفعالةوقد قامت بدورها بتنسيق كامل مع لجنة المراجعة ومراجع الحسابا.  
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 :اق عمل إدارة المراجعة الداخليةنط  -2

نهج منتظم لتقييم وتحسين فعالية الرقابة الداخلية حتى يمكن تحقيق أهداف  ااعتمدت إدارة المراجعة الداخلية في تنفيذ أعماله

شمل نطاق عملها دراسة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة اإلدارة للتأكد مما يو ،الشركة وحماية أصولها

 :يليوشمل نطاق عمل ما  .إذا كانت نظم الرقابة الداخلية للشركة توفر ضمانا معقواًل لتحقيق أهداف الشركة

  الشركة وشركاتها التابعة على فترات مناسبةالمراجعة واالستعراض الدوري ألنشطة جميع اإلدارات العاملة في. 

  إبالغ المسؤولين في اإلدارات المختلفة التي تم فحصها بنتائج عمليات المراجعة والفحص وذلك للتأكد من اتخاذ اإلجراءات

 .الالزمة فيما يتعلق بأوجه القصور التي تم تحديدها خالل عملية المراجعة

  والتوصيات الواردة في تقرير المراجعة وإعداد تقارير دورية عن التحديثات إلى لجنة المراجعةاإلشراف على تطبيق المالحظات. 

 :م2017وفيما يلي اهم المالحظات واإلجراءات التي وردت في تقرير المراجعة الداخلية خالل العام 

 مراقبة الميزانية: 

  المعتمدة الميزانية لنفقات الرأسمالية الفعلية مقابلبعض اعدم وجود رصد دوري للوحظ. 

 لفعلية المتكبدة مقابل النفقات الرأسمالية اكافة مقارنة وقد شرعت اإلدارة في اتخاذ تدابير لضمان استعراض تحليل التباين و

 .الميزانية المعتمدة

  من قطع الغيار التي تمت إزالتها من خطوط اإلنتاجعدم شطب أو التخلص: 

  قطع غيار األصول القديمة استبعاد بعض  تميحيث لم غيار القطع مع المستبدل من عدم تطابق سجل األصول الثابتة لوحظ

 .والمستبدلة المصنفة ضمن المصنع واآلالت من سجل األصول الثابتة

 ثابتةالمستبدلة من سجل األصول الوقد بدأت اإلدارة بإجراءات تحديد وإزالة قطع الغيار األصلية القديمة و.  

  (بكوم)السالمة والبيئة 

  المطلوبة للتوافق مع  إلجراء التعديالت احتياج الشركة إلى وقت إضافيأدت التغيرات في متطلبات الدفاع المدني والبيئة إلى

 .وتجديد رخصة الدفاع المدنيالمتطلبات الجديدة 

 خيصاالجديدة وتجديد الترمتطلبات الوقد شرعت اإلدارة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للوفاء ب. 

 في الساحات تراكم الخردة: 

  قد  وأيضااختناقات ومخاطر تتعلق بالسالمة في تراكم مواد الخردة داخل وخارج المنطقة المخصصة لهذه المواد قد تسبب

 .تؤدي إلى التأخر في تجديد رخصة الدفاع المدني

  الخردة وفقا لمتطلبات الدفاع المدنيوقد شرعت اإلدارة في اتخاذ خطوات إلدارة تخزين مواد. 

  (بكوم)مراقبة الجودة 

 العالمية بالموصفاتالعمالء بسبب بعض قضايا الجودة مقارنة الشكاوى الواردة من  بعض لوحظت. 

  بالموصفات العالميةوقد شرعت اإلدارة في اتخاذ تدابير لحل قضايا الجودة من خالل ضمان جودة المنتجات التي تفي. 

 (واسكو) السالمة 

  أدت التغيرات في متطلبات الدفاع المدني والبيئة إلى احتياج الشركة إلى وقت إضافي إلجراء التعديالت المطلوبة للتوافق مع

 .المتطلبات الجديدة وتجديد رخصة الدفاع المدني

 وتجديد الترخيصفاع المدني الجديدة قد شرعت اإلدارة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للوفاء بمتطلبات الدو. 
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 ي لمراكز التجميع بشركة واسكوالتشغيل األداء: 

  التجميع ألغراضكبيرا في إنتاجية الشاحنات  تبايناً  التجميعوأظهر األداء التشغيلي لمراكز. 

 وقد شرعت اإلدارة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لرصد اإلنتاجية عن كثب واالستفادة المثلى من الموارد المتاحة. 

 وقد التزمت اإلدارة التنفيذية باتخاذ اإلجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في تقاريرها.  

 تقرير لجنة المراجعة عن مدي فعالية الرقابة الداخلية بالشركة وشركاتها التابعة :عشرالخامس 

متخصصة في مجال  اتويتم تطبيقه ومراقبته عن طريق إدارتم إعداد نظام الرقابة الداخلية بالشركة على أسس سليمة وقوية 

وفقا لخطة سنوية معتمدة تنفذ بصفة دورية ومستمرة للتحقق من  والحوكمة وااللتزام وإدارة المخاطر المراجعة والرقابة الداخلية

لجنة  فاعليته من خالل وجود ويتم تدعيم األداء،فعالية النظام في حماية أصول الشركة وتقيم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية 

المراجعة مما يدعم إرساء أفضل الممارسات في مجال الحوكمة وتعزيز استقاللية المراجع الداخلي الذي يقدم إلى لجنة المراجعة 

ويتم بصورة دورية ومنتظمة تقارير عن الوحدات واألنشطة محل المراجعة، ويتم مراجعة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية 

العمل على معالجة المالحظات الجوهرية التي ظهرت عن أعمال الرقابة الداخلية لهدف تقوية النظام الداخلي، كما يقوم مراقب 

الحسابات الخارجي بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من االطالع على 

 .وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحصة واللجان مجلس اإلداركافة محاضر 

 م2017 العام خالل للمساهمين العامة الجمعية اجتماعات :عشر السادس

 االسم #
 سجل الحضور

 2017ديسمبر  5االجتماع الثاني  م2017مايو  23 األولاالجتماع 

 حضر حضر عماد عبدالقادر المهيدب .أ 1

 حضر لم يحضر عبداهلل عبد الرحمن المعمر .م 2

 لم يحضر لم يحضر عبد االله عبداهلل أبو نيان .أ 3

 لم يحضر حضر خالد صالح الخطاف .أ 4

 حضر حضر مصعب سليمان المهيدب .أ 5

 حضر لم يحضر فيصل عمر السقاف .أ 6

 حضر حضر أحمد مبارك الدباسي .أ 7

 يحضر لم لم يحضر طارق مطلق المطلق .أ 8

 

 ما تم تطبيقه من الئحة حوكمة الشركات  :عشر سابعال

الواردة بالئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة األحكام اإللزامية قامت الشركة بتطبيق جميع 

  :والتي منها أحكاما استرشاديه التاليةم وذلك باستثناء األحكام 2017حتى نهاية العام م 13/02/2017السوق المالية بتاريخ 
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 أسباب عدم التطبيق نص المادة رقم المادة

فقرة  14

 (أ)

على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في االعتبار 

الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها ويجوز للمساهمين الذين يملكون 

أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول على األقل من  (5%)نسبة 

 .أعمال الجمعية العامة عند إعداده

إبالغ الشركة بأي موضوعات يرغب المساهمين  تميلم 

في إدراجها على جدول األعمال خالل اجتماعات الجمعية 

 .م2017العامة في العام 

فقرة  39

(2) 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية على وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس 

برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في 

 .المجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة

من المادة ويتم اطالع  (1)اكتفت الشركة بتطبيق الفقرة 

المجلس دائما على التطورات في مجال عمل الشركة 

  اخالل اجتماعاته

جميع  41

 الفقرات

 لتقييم الالزمة اآلليات – الترشيحات لجنة اقتراح على بناءً  –يضع مجلس اإلدارة  (أ

 مؤشرات خالل من وذلك سنوياً  التنفيذية واإلدارة ولجانه وأعضائه المجلس أداء

 إدارة وجودة للشركة االستراتيجية األهداف تحقيق بمدى ترتبط مناسبة أداء قياس

د جوانب القوة  وكفاية المخاطر أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحّدَّ

 .والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه  تحديد لم يتم

وتدرس لجنة المكافآت  2017عام خالل الولجانه 

 .والترشيحات آلية التقييم مستقبالً 

60 

، من ثالثة (لجنة المكافآت)من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى تشكل بقرار  (أ

أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضو 

  مستقل على األقل

 الئحة – اإلدارة مجلس من اقتراح على بناءً  –تصدر الجمعية العامة للشركة  (ب

 ..... المكافآت، لجنة عمل

المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة تم ضم لجنة 

 .واحدة

63 
على األقل، وكلما دعت الحاجة  (سنة)تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل 

 .إلى ذلك

ال ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت 

 والترشيحات في لجنة واحدة 

64 

ل (أ  غير من (الترشيحات لجنة) تسمى لجنة الشركة إدارة مجلس من بقرار تشّكَّ

التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضو مستقل على  اإلدارة مجلس أعضاء

 األقل

 الئحة – اإلدارة مجلس من اقتراح على بناءً  – للشركة العامة الجمعية تصدر (ب

 اللجنة، عمل وإجراءات ضوابط الالئحة هذه تشمل أن على الترشيحات، لجنة عمل

 .ومكافآتهم عضويتهم، ومدة أعضائها، اختيار وقواعد ومهامها،

ال ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت 

 والترشيحات في لجنة واحدة 

67 
على األقل، وكلما دعت الحاجة  (سنة)تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل 

 .إلى ذلك

ال ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت 

 والترشيحات في لجنة واحدة 

70 

ل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى  يكون  (لجنة إدارة المخاطر)تشّكَّ

وُيشترط أن  .رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين

 .يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية

ويتولى  لم تشكل الشركة لجنة مخصصة إلدارة المخاطر،

وتطبيق سياسة  مسؤول المخاطر متابعة إدارة المخاطر

 وااللتزام بالتنسيق مع المراجعة الداخلية إدارة المخاطر

 .وتحت إشراف لجنة المراجعة

72 
على األقل، وكلما دعت  (ستة أشهر)تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل 

 الحاجة إلى ذلك،

 .إلدارة المخاطرلم تشكل الشركة لجنة مخصصة 

85 
تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، 

 ما يلي -بصفة خاصة  -على أن تتضمن 

برنامج لتنفيذ   تخططمع العلم أن الشركة  جزئياً  ال ينطبق

توفر  كماأسهماً في الشركة،  منح بعض العاملين

راء وتقديم الشركة وسائل تواصل للموظفين لطرح اآل
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تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين في  (1

 الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة

العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من األرباح التي تحققها أو برامج منح  (2

 برامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج

 .إنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة (3

وتجري استطالعات عن الرضا  االقتراحات والشكاوى

الوظيفي عن طريق جهات خارجية مستقلة ، كما يتم 

 .إعداد دورات تدريبية للموظفين داخل وخارج الشركة

فقرة  88

(1) 

في العمل  وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات

 .االجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه

ولصعوبة تطبيقها وخاصة الن النص استرشادي ال ينطبق 

المقارنة بالشركات األخرى ذات النشاط المشابهة لندرة 

 .المعلومات

95 

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض 

من هذه الالئحة،  (الرابعة والتسعين)إليها االختصاصات المقررة بموجب المادة 

وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس 

  .لتي تتوصل إليهااإلدارة، سنوياً على األقل، بالتقارير والتوصيات ا

إدارة لم تشكل الشركة لجنة خاصة بالحوكمة ويوجد 

وبالتنسيق مع المراجعة  تتولي مختصة بالحوكمة وااللتزام

حوكمة  مراقبة واألشراف على تطبيق نظام الداخلية

 .مجلس اإلدارة لجنة المراجعة و الشركة تحت إشراف

 

الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها وفي الختام يسر مجلس اإلدارة أن يتقدم بخالص 

المستمرة للقطاع الخاص، كما يتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير لجميع المتعاملين مع الشركة من عمالء الشركة والبنوك 

مستمر داعيين المولي عز وجل أن يتوج والموردين، وخالص الشكر والتقدير لمساهمي الشركة الكرام علي ثقتهم ودعمهم ال

هذه الثقة بمزيد من التطور واالزدهار، والشكر موصول لإلدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة لجهودهم المخلصة كما يتطلع 

 .م بإذن اهلل2018خالل العام  اإلنجازاتالمزيد من  تحقيق المجلس إلى

 للجميع ، والسداد التوفيقسائلين المولى عز وجل 

 رئيس مجلس اإلدارة

 


