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   املوقرين الورق لصناعة السعودية الشركة مساهمي/  السادة

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 ،الشركة مساهمي السادة إلى 2018 للعام السنوي  اإلدارة مجلس تقرير قدمي أن الورق لصناعة السعودية الشركة إدارة مجلس يسر

  التقرير ويتضمن
 
 .أعمالها في املؤثرة والعوامل 2018املالية  السنة خالل وأداؤها املالي ومركزها الشركة لعمليات عرضا

 

 عرض عام عن الشركة:

 2300تحت الرمز  14/6/2006السوق املالية السعودية منذ الشركة السعودية لصناعة الورق شركة مساهمة سعودية مدرجة في 

 ضمن قطاع املواد األساسية.

املنطقة  –ويقع مركزها الرئيس ي في مدينة الدمام  14/6/2006وتم إدراجها في السوق املالية السعودية في  1989تأسست الشركة في العام 

ت قدراتها الصناعية خالل السنوات منذ تأسيسها وتطور  الصناعية الثانية ، ومرت الشركة في مراحل تطورمختلفة توسعت أعمالها

من خالل إنشاء شركات تابعة لها ، وتعد الشركة السعودية لصناعة الورق من الشركات لنشاطها الرئيس ي ة بإضافة نشاطات مكمل

املتخصصة في صناعة الورق الصحي ، ويتركز نشاطها في إنتاج الورق الصحي ذو جودة عالية لتلبية إحتياجات األسواق املحلية بصفة 

كة ضمن مسئوليتها اإلجتماعية تجاه املجتمع تقوم باإلهتمام بالعوامل البيئية من خارج اململكة ، والشر أساسية وعمليات التصدير 

 اللب املستخرج من تقطيع أشجار الغابات ، ويبلغ رأس مال الشركة 
 
مليون ريال وبلغ  245خالل تقليل إعتمادها على مواد الخام وخاصة

، 2018رياالت للسهم الواحد مدفوع بالكامل وذلك كما في نهاية العام املالي  10مليون سهم بقيمة أسمية  24,500عدد أسهمها الصادرة 

م 10/09/2018بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية املنعقدة في  2018 في سبتمبر من العامحيث تم تخفيض رأس مال الشركة 

 مليون ريال. 245مليون ريال إلى  450من 

 
 

 الشركة ورسالتها واألهداف والقيم:رؤية 

  رؤيتنا

 على خطين متوازيين ، تنمية أموال مساهمينا ورفع القيم السوقية للشركة 
 
 ، وأن نعمل دائما

 
أن نكون من أسرع الشركات الكبرى نموا

 أخرى.من جهة ، ووضع حلول تقنية مبتكرة فيما يتعلق بمعاييرنا الصارمة في الحفاظ على البيئة من جهة 

 رسالتنا 

 زيادة العائد للمساهمين من خالل زيادة كفاءة اإلنتاج ونمو املبيعات.

 أهدافنا

 كشركة متكاملة ، 
 
في الدرجة األولى، تهدف الشركة إلمتالك أكبر حصة سوقية في قطاع الورق ، وأن تحافظ على ريادتها وتقدمها إقليميا

 ودخول األسواق الواعدة للقطاع الورقي.
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 شركة:قيم ال

 :تجاه املساهمون 

 بناء عالقة ربحية مع مساهمي الشركة ، قائمة على املودة والتقدير بحكم أننا نعمل على زيادة ثروتهم ورفع قيمة أسهمهم.

 :تجاه العمالء

.
 
 متابعة إحتياجات عمالئنا ومالحظاتهم، واإلرتقاء بمنتجنا للوصول إلى الجودة املطلوبة عامليا

 :تجاه املوردون 

 حافظة على املوردين الذين يقدروننا لعدالتنا ونزاهتنا.امل

 :تجاه البيئة

 إحترام املحيط الطبيعي والبيئة من حولنا بإبتكار حلول تقنية وصناعية ال تضر بالبيئة التي هي أهم مصادر مواردنا وإستمرارنا.

 مبادئ وأخالقيات الشركة:

حماية وتعظيم حقوق املساهمين ، توفير بيئة العمل املناسبة للموظفين ، خدمة العمالء، مراعاة إن املعايير األخالقية للشركة تركز على 

 إهتمامات أصحاب املصالح، والعمل مع الجهات الرسمية واملجتمع.

 إن املعايير األخالقية للشركة تقوم على التالي:

 اللوائح والقوانين والتشريعات.األنظمة و إحترام  •

 .وأصحاب املصالح فينإحترام حقوق املوظ •

. ومهنية إدارة الشركة بأمانة وعدالة •
 
 ومهنيا

 
 واإلبتعاد عن الرشوة والفساد واملمارسات الغير مقبولة أخالقيا

 مراعاة وخدمة املصالح املتبادلة في جميع عالقات الشركة. •

 سمية واملجتمع من جهة أخرى.إنشاء وتدعيم الثقة بين الشركة من جهة واملساهمين والعمالء واملوظفين والجهات الر  •

 رام البيئة التي تعمل بها الشركة.إحت •
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 وشركاتها التابعة: الرئيس للشركة النشاط ألنواع وصف
 

 تتكون النشاطات الرئيسية للشركة من قطاعين رئيسيين هما قطاع الصناعة  وقطاع التجارة والنقل.

 املناديل ومناشف )لفات( وعجينة الورق وبيع وتوزيع واستيراد وتصدير الورق ومنتجاته.ويتمثل نشاط الشركة الرئيس ي في إنتاج ورق 

 :التالي النحو على النتائج في وإسهامه الشركة أعمال حجم في الرئيسية األنشطة هذه تأثير
 

 النسبة إيرادات النشاط ألف ريال

 94% 510,428 نشاط التصنيع

 6% 31,029 نشاط التجارة والنقل 

٪100 541,456 اإلجمالي  
 

 

 

 للشركات التابعة وإسهامها في النتائج: الرئيسية األنشطة وصف
 

إن جميع الشركات التابعة تعمل بالتكامل مع شركتهم األم ، ففي مجال التحويل تعتمد شركات التحويل على روالت الورق الصحي املنتج 

في مصانع الشركة األم كما تقوم شركات تجميع وفرز الورق بإمداد مصنع الورق بالخامات الالزمه لإلنتاج باإلضافة إلى تجارتها في باقي 

 تي اليحتاجها املصنع إلى عمالء أخرين ، وتمثل السعودية لألستثمار الذراع االستراتيجي التي تستخدمه الشركة في االستثمارات. األنواع ال

مليون ريال  541الشركة والبالغة إيراداتها اإلجمالية  أعمال حجم في التابعة للشركات الرئيسية األنشطة هذه ويبين الجدول أدناه تأثير

  :التالي النحو على النتائج في وإسهامها

 النسبة إيرادات النشاط مليون ريال

 2% 9 الشركة السعودية لتدوير الورق

 40% 214 الشركة السعودسة لتحويل الورق

 0% - الشركة السعودية لالستثمار و التطوير الصناعي

االمارات –شركة املدار لتجارة الورق   - %0 

الورقالشركة املغربية لتحويل   - %0 

املغرب –شركة املدار لتجارة الورق   - %0 

االردن –شركة املدار لتجارة الورق   - %0 

٪0 - الشركة االردنية السعودية لتحويل الورق  

الجزائر –شركة املدار للورق   22 %4 

 8% 44 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق ) الجذور( الكويت

 53% 289 اجمالي ايرادات الشركات التابعة 

 47% 252 الشركة السعودية لصناعة الورق

 ٪100 541 االيرادات االجمالية املوحدة
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 الخطط والقرارات املهمة والتوقعات املستقبلية:

 :2018 إنجازات العام

العديد من اإلنجازات و بتقدم كبير على العديد من األصعدة محققة  2018العام من إنهاء  تمكنت الشركة السعودية لصناعة الورق

التي نذكر بعضها هنا.  كما و ال شك ان هنالك العديد من التحديات التي مازالت الشركة تتعامل معها نتيجة العديد من املتغيرات )على 

و خصومات الخل املستهلك القابل للصرف ، نخفاض عدد السكان نتيجة هجرة العمالة الوافدة ، انخفاض دسبيل املثال ال الحصر: ا

 بشكل عام(. من املنافسين ، وزيادة الوعي للمستهلكين التخفيضات املبالغ بها

، 2017مقارنة بعام  2018 عام ٪ في5  بنسبة اإلجمالية من زيادة مبيعاتهاالشركة ورغم هذه التحديات واألوقات الصعبة استطاعت 

% ارتفاع( 54)بواقع  بالحجم ةئوياط منق 4 بـــ وزيادة في الحصة السوقية طن ، الف 139إلى  الف طن 136االنتاج من اجمالي وزيادة 

ن الشركة نجحت خالل العام على تخفيض نسبة الخسائر املتراكمة من خالل تخفيض راس املال واستخدام أ.  كما و 2017مقارنة بـ 

 االحتياطي النظامي إلطفاء الخسائر.

ي و قد عملت الشركة بنجاح على إعادة تقييم األصول الغير عاملة و عملت على انهاء تقييم املطلوبات خالل العام للوفاء باملعيار املحاسب

 الدولي املطلوب.  و بهذا تكون الشركة قد واجهت اهم التحديات ذات الصلة بتطبيع املعيار املحاسبي الدولي.

رفع مستوى التحصيل من العمالء في الحسابات العاملة و استطاعت كسب العديد من القضايا ضد كما ان الشركة عملت بنجاح على 

العديد من العمالء في الحسابات املتوقفة مما ساعد على إضافة سيولة إضافية للشركة خصوصا ان بعض هذه الحسابات كان قديما 

 و تم احتساب مخصصات له سابقا.

البشرية, نجحت الشركة مؤخرا في تدريب و إحالل القوى العاملة السعودية في قسم التغليف على العديد من خطوط املوارد  على صعيد

اإلنتاج من خالل تدريب و تطوير فريق نسائي كامل لعملية التغليف في مصنع التحويل.  و تفخر الشركة بان كفاءة األداء لم تتأثر خالل 

 على العكس حقق مصنع التحويل أرقاما قياسية في عملية التعبئة و التغليف في هذه الفترة.عملية التدريب و االحالل هذه بل 

و قد قامت الشركة مؤخرا بافتتاح مركز التدريب الداخلي و الذي ستقدم من خالله العديد من البرامج التدريبية و الدورات الفنية لرفع 

 كفاءة املنتج و رفع أداء قطاع اإلنتاج.تأهيل الخبرات املتوفرة بالشركة بشكل مستمر للرقي ب

برنامج تطوير كما و استمرت الشركة في االستثمار في الرأسمال البشري من خالل دعم العديد من البرامج الداخلية الحالية و من بينها 

وكذلك  ن و املهندسات السعوديينالذي يدخل عامه الثاني االن وقد تخرج منه العديد من أبنائنا و بناتنا املهندسي القياديين السعوديين

الذي قدم للشركة خريجين فنيين يعملون على خطوط اإلنتاج و بأقسام الصيانة املختلفة.  و نتيجة  برنامج التدريب الفني للسعوديين

 لهذه الجهود الجبارة تمكنت الشركة من الوصول الى نسب سعودة عالية جدا مقارنة بالشركات العاملة بهذا القطاع.
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حسب استراتجيتها لتقليل التكاليف من اغالق وحدة النقل التي لم تحقق ربحية ى صعيد سالسل اإلمداد والتوريد، تمكنت الشركة عل

للشركة ووجهت اعتمادها على املوردين الخارجيين لنقل املنتجات الى كافة العمالء من خالل عقود تنافسية مستفيدة من هبوط شديد 

املاضية. و قامت الشركة كذلك بتوسعة إدارة التخطيط الداخلي لتمكين الشركة من االستفادة بشكل افضل في أسعار النقل بالفترة 

الى من املوارد املتوفرة سواء من املواد الخام او املنتج النهائي.  كما قامت الشركة بإضافة وحدة جديدة مختصة بتسليم البضائع النهائية 

تها للحصول على درجات اعلى من رض ى العمالء و للتأكد من جدولة مخزوننا بشكل يحقق التوازن العمالء و جدولتها و التأكد من جود

 بين كمية املخزون و طلبات العمالء.

 2018 العام ابرز تحديات

ن دول برزها ما يخص املنافسة الغير عادلة القادمة من بعض الشركات العاملية التي تتخذ مأواجهت الشركة العديد من التحديات كان 

و بالتأكيد ال  الخليج مقرا لها و تعمل حاليا مع لجنة حماية املنافسة للحد من هذه املمارسات الضارة باقتصادنا و سوقنا بالسعودية. 

تزال مشكلة توريد املواد الخام من السوق العاملية تشكل بعض التحدي للشركة خاصة في ظل تقلبات السوق العاملي و انقطاع التوريد 

ن عمليات اندماج بعض شركات شحن البضائع العاملية اثر بشكل سلبي أبعض اإلضرابات في بلد التوريد في بعض األحيان.  كما بسبب 

 على وصول املواد الخام في موعدها مؤثرة بشكل سلبي على كفاءة اإلنتاج.

للمصنع و ذلك لعدة أسباب يعود بعضها الى الطلب كبر التحديات التي واجهتها الشركة يعود الى الصعوبة في توفير املواد الخام أحد أ

 املتزايد على مادة اللب )الذي يشكل املادة الخام الرئيسية لصناعة الورق( و لجوء املوردين و املصنعين الى طلب ضمانات مالية عالية و

ة للشركة.  و في نفس الوقت استمرت أسعار حجز الكميات املطلوبة بفترات طويلة قبل شحنها مما رفع الطلب على السيولة املالية املتوفر 

املواد الخام في االرتفاع مسجلة اعلى األسعار على االطالق نتيجة ارتفاع الطلب.  و هذا بالطبع فاقم من مشكلة شح السيولة في الشركة 

بر مما أدى الى انقطاع التوريد كنتيجة مركبة.  و رغم ان الشركة رفعت معدالت التحصيل من عمالئها بشكل كبير اال ان التحدي كان اك

 لعدة أسابيع خالل السنة مؤثرة سلبا على القدرة اإلنتاجية.

 والتوقعات املستقبلية: االستراتيجية

على االستفادة من مشروع التحول الذي بدأ منذ سنتين و مازال مستمرا حتى االن و التوجه  2019تقض ي استراتيجية الشركة في العام 

 هم ركائز االستراتيجية لهذا العام العمل على املحاور التالية:أللشركة نحو الربحية.  من 

تزايد على منتجاتنا سواء لفات الورق او املنتج النهائي كنتيجة لثقة و هذا من خالل االستفادة من الطلب امل زيادة املبيعات: .1

العمالء الستقرار الشركة و تطورها املستمر. و كذلك من خالل طرح و تطوير املزيد من املنتجات النهائية.  و تعمل الشركة 

تجات باستقطاب عمالء جدد حاليا على طرح منتجات جديدة ستصل األسواق بداية من الربع الثاني و ستسهم هذه املن

وحصة سوقية اكبر.  كما ان الشركة مستمرة في رفع حصتها السوقية في العديد من املناطق من خالل التركيز على جودة املنتج 

 و سعره و الدخول في مناطق جديدة لم تركز الشركة عليها سابقا.
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الشحن و التوصيل و مواصلة العمل على تقليل التكاليف.   و هذا من خالل مراجعة جميع دورات اإلنتاج و رفع كفاءة اإلنتاج: .2

مما حقق إنتاجية  2018و قد حققت الشركة نجاحات متكررة من خالل االستثمار في اتمتة العديد من االعمال خالل العام 

 اعلى بتكاليف اقل.  

كة و استمرارية في التعامل و الذي بناء تحالفات محلية مع العمالء و خاصة عمالء مصنع روالت الورق لضمان روية مشتر  .3

 سيحقق طلبا مستقرا على منتجات مصنع الروالت.

العمل على إعادة هيكلة راس املال: و ذلك من خالل إعادة تقييم خيارات الشركة و العمل مع املستشارين لدراسة الخيارات  .4

 املتاحة لرفع راس املال.

 األداء،: رأس املال البشري، كفاءة ة الستراتيجيتنا املستمرة من العام السابق و هيو ستستمر الشركة في العمل على املكونات الرئيسي

بأن نستمر في استقطاب وتطوير الكفاءات والطاقات البشرية ألعمالنا، والعمل على تحسين  هذه املكوناتوالقدرة على التنفيذ. تقض ي 

 إلى سالسل اإلمداد والتوريد ، ونهاية سنركز على فاعلية 
 
أداء الشركة عبر مختلف وحدات وأقسام الشركة بداية من اإلنتاج ووصوال

 وسرعة التنفيذ.

على السوق املحلي و عدم الدخول في أسواق ال تشكل عائدا مجديا, و محاولة التركيز على كما ان الشركة ستواصل مسارها في التركيز 

 املناطق التي تشكل فرصة لتحقيق حصة سوقية اعلى مثل املنطقة الجنوبية من اململكة. 

فالشركة مستمرة في دعم شركة الجذور في توسعها و العمل على انجاز اعمال البناء في توسعة املصنع أما بالنسبة للعمليات الدولية ، 

اداءها اإليجابي و مازالت الشركة تراقب تطور املشهد السياس ي و وفي الجزائر تواصل شركة املدار التابعة للشركة , 2019خالل عام

 ي قرارات جذرية بالتوسع.االقتصادي في ظل االنتخابات القادمة قبل اتخاذ أ

ة تحويل الورق املمتاز الشركة استطاعت بيع جميع أصول الشركة في شركبالنسبة للشركات التحويلية التابعة في تركيا واملغرب ، فإن 

الورق باملغرب املغربية لتحويل و تعمل على اقفال السجالت التجارية بشكل كامل.  و تعمل الشركة حاليا على التخارج من الشركة  بتركيا

. و هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الشركة في التركيز على االعمال الداخلية باململكة كجزء من مشروع لخفض التكاليف والخسائر

  التحول.
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 :2019هم املشاريع في عام أ

يمتلىء باملشاريع الطموحة للشركة السعودية للورق، وستكون هذه املشاريع حاسمة في تحسين الربحية  2019إن الجدول الزمني لعام 

 والعائد للمساهمين وتتركز هذه املشاريع فيما يلي: 

 التصنيع والخدمات اللوجيستية

طن سنوي ملواكبة الطلب املتزايد من  24,000نجحت الشركة في افتتاح فرع لعلميات التدوير في الدمام لرفع الطاقة اإلنتاجية بمعدل 

مصنع الورق التابع للشركة.  و مازالت الشركة تعمل على توسعة اعمال التدوير في الرياض بعد ان اجلت هذا املشروع مؤقتا لحين 

 االنتهاء من افتتاح فرع الدمام لحاجة الشركة امللحة له.  

خطوط اإلنتاج لرفع جودة املنتج النهائي و إضافة ميزات إضافية له.  و سيكون كما و تعمل الشركة حالية على إضافة بعض التحسينات ل

 .2019اثرها اإليجابي ملحوظا خالل عام 

 األتمتة

تمتة لرفع سرعة و كمية اإلنتاج و كذلك لتقليل تكلفة العمالة و بالتالي تخفيض التكلفة الكلية للمنتج ستستمر الشركة في مشروع األ

 السنة القادمة.النهائي في 

 التوزيع والنقل:

في مبيعات الفان لتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها وبناء قاعدة عمالء جديدة لتوسيع نطاق وصولها في العام السابق لقد بدأت الشركة 

و بسبب النجاح الذي حققته الشركة فان الشركة مستمرة في التوسع في هذا القطاع   إلى العمالء الصغار من محالت ومراكز البيع.

 بإضافة املزيد من الفانات لتغطية مناطق إضافية.

 عوامل املخاطرة وإدارتها ومراقبتها:

املخاطر التشغيلية واملخاطر التمويلية واملخاطر  تركز فيإن الشركة وشركاتها التابعة وأي كيان إقتصادي تواجه مجموعة من املخاطر 

املتعلقة بالسوق والقطاع الصناعي الذي تعمل فيه بشكل رئيس ي إلى جانب تأثيرات العوامل اإلقتصادية الكلية ومخاطر إنخفاض القيمة 

 إلى مخاطر أخرى قد ال تكون معلومة لدى الشركة وا
 
لتي تنتج عن إنعكاسات األزمات املالية العادلة ألصولها واألدوات املالية ، إضافة

واإلقتصادية وتقلبات العوامل السياسية واإلجتماعية والتغيرات في التشريعات والقوانين واألنظمة املعمول بها ، وتتركز املخاطر 

 الرئيسية في الشركة فيما يلي:

بذلك جراء املنافسة من الشركات داخل مخاطر تأثر إيرادات نشاط القطاع الصناعي في صناعة الورق الصحي وما يرتبط  •

 مستويات اململكة والشركات املصدرة من خارج اململكة والتحديات التي تواجهها الشركة والناتجة عن اإلغراق، أو من جراء

 وتقلبات أسعارها العاملية.التي تحتاجها الشركة وفرة املواد الخام 

 اإلستثمارات الخارجية للشركة.السعودي فيما يتعلق بمشترياتها و  ابل الريـالمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية مق •
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مخاطر السيوله النقدية التي تتمثل في عدم قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها املتعلقة باملطلوبات املالية حال إستحقاقها ،  •

 وعدم القدرة على اإلستمرار في الحصول على التسهيالت من املوردين.

تتركز على تأثيرات عدم مقابلة شروط إتفاقيات القروض والتسهيالت اإلئتمانية ، وعدم القدرة على تأمين  مخاطر تمويلية •

تحويالت كافية أو إضافية وفي الوقت املناسب وبالشروط التي يمكن قبولها من الشركة ملواجهة أي إلتزامات رأسمالية أو 

 ضمانات وإرتباطات محتملة.

تشتمل في تذبذب قيمة األدوات املالية وإحتمال تأثر الربحية املستقبلية للشركة أو القيمة العادلة  مخاطر أسعار العمولة التي •

 لإليرادات املالية على موجوداتها ومطلوباتها بما في ذلك قروض املرابحات طويلة األجل.

ن وما يرتبط بعمليات اإلنتاج ، إضافة إلى كائمخاطر متعلقة بتعطل األنظمة التقنية املالية واإلدارية والتشغيلية واملعدات وامل •

 مخاطر الحريق وما يتعلق باألمن والسالمة.

مخاطر اإلئتمان الخاصة بالعمالء وعدم قدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم تجاه الشركة وشركاتها التابعة والتأثير السلبي على  •

 التدفقات النقدية.

بعمليات الشركة ونشاطاتها وإلتزاماتها والتشريعات املرتبطة بعمليات اإلغراق  مخاطر التشريعات والقوانين واألنظمة املتعلقة •

 من الخارج.

 مخاطر فقدان الشركة للقوى البشرية  املتخصصة والعاملين في عمليات اإلنتاج ألسباب سياسية وإقتصادية . •

أو التقليل من ، نب املخاطر العالية ما أمكن وتقوم الشركة بمواجهة هذه املخاطر وإداراتها ومراقبتها من خالل إستراتيجية تج

وإتخاذ إحتياطات الزمة لتتمكن من تسيير ،  أو نقلها إلى أطراف أخرى كشركات التأمين وذلك من خالل إجراءات عديدة ، آثارها 

إحتياجاتها من السيولة املراقبة املستمرة للمخاطر املؤثرة على عمليات الشركة و إضافة إلى أعمالها وعملياتها بالشكل املعتاد، 

تعديل هيكلها الرأسمالي لتعزيز قدرتها على اإلستمرارية ومقابلة إلتزاماتها قد تتطلب لتغييرات  بدراسة أيالنقدية، وتقوم الشركة 

 الناشئة واملستقبلية.

على  مواصلة العملالداخلية، و  كما تعمل الشركة في إدارتها للمخاطر على تطوير األنظمة واللوائح الداخلية وتعزيز أنظمة الرقابة

 رفع مستوى الكفاءة واإلنتاجية وأعمال الضبط والرقابة الداخلي

 :املوجودات واملطلوبات لخمس سنوات مقارنة

 921 املطلوبات إجمالى بلغ املقابل ، وفي 2017عن العام % 15 مقداره بإنخفاض 2018 للعام ريال مليون  1060 املوجودات إجمالي بلغ

 .2017 العام عن%  5 قدره  بإنخفاض 2018 للعام  ريال مليون 
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 ويبين الجدول ادناه مقارنة املوجودات واملطلوبات لخمس سنوات:

 الدولية للمعايير  طبقا                                                                    

م2017 2018 مليون ريال البيان م2016  م2015  م2014   

املتداولة املوجودات  337 428 445 678 657 

غير املتداولة املوجودات  723 826 875 1027 1053 

املوجوداتإجمالي   1,060 1254 1320 1705 1709 

املتداولة طلوباتامل  484 363 479 671 695 

غير املتداولة طلوباتامل  437 607 509 498 351 

طلوباتإجمالي امل  921 970 987 1169 1046 
 

 
 

 األعمال لخمس سنوات: نتائج مقارنة 

مليون  89% عن العام السابق ، كما إنخفض مجمل الربح إلى 5مليون ريال بإرتفاع  541مبلغ  2018بلغت إيرادات الشركة خالل العام 

مليون ريال نتيجة إلرتفاع أسعار املواد الخام ، وبلغت صافي الخسارة خالل  125%  عن العام السابق البالغ  30ريال وبنسبة إنخفاض 

تسجيل خسائر و هبوط في ريال نتيجة  مليون  48 خسارة %  عن العام السابق البالغ 139 إرتفاعيون ريال وبنسبة مل115هذا العام 

 .IAS 36قيمة موجودات وفقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم 

 ويبين الجدول أدناه مقارنة نتائج األعمال لخمس سنوات:

 الدولية للمعايير  طبقا                                                                            

م2018 مليون ريال البيان م2017  م2016  م2015  م2014   

  758  601  477  516 541 اإليرادات

(453) تكاليف اإليرادات  (391) (383) (490) (578) 

  179  111  94  125 89 مجمل الربح

خسارة(ال) الربح صافي  (115)  (48) (74) (127) 25  
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 :السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في الفروقات

ال بإرتفاع قدره ـمليون ري 516السابق التي بلغت  العامال مقارنة بإيرادات ـمليون ري 541 العام مبلغ وقدرهبلغت إيرادات الشركة خالل 

مليون ريال خالل  89، كما إنخفض مجمل الربح ليصل إلى ٪، وذلك نتيجة إرتفاع مبيعات روالت الورق وتحسين الكفاءة اإلنتاجية 5

% وقد تمكنت الشركة من التحكم في مصروفاتها 29مليون ريال في العام السابق بإنخفاض نسبته  125مقارنة بمبلغ  2018العام 

مليون  31قها زيادة في اإليرادات األمر الذي إنعكس بشكل إيجابي على تخفيض الخسارة التشغيلية من التشغيلية على الرغم من تحقي

، وتعمل الشركة على اإلستمرارفي تحسين الكفاءة التشغيلية خالل العام القادم ، ووضعت  %99مليون ريال بتحسن  نسبته  0.1إلى 

 خالل زيادة إيراداتها وتحسين الكفاءة اإلنتاجية والتشغيلية. الخطط الالزمة للعودة إلى الربحية بشكل تدريجي من

 :2017و  2018ويبين الجدول أدناه الفروقات في النتائج التشغيلية للشركة للعامين 

 الدولية للمعايير  طبقا                                                                                    

 نسبة التغير (-التغيرات )+( أو ) م2017 م2018 مليون ريال البيان

 5% 25 516 541 اإليرادات

(453) تكلفة املبيعات   (391) (62) %16 

 29% (36) 125 89 مجمل الربح

   - - أخرى  –إيرادات تشغيلية 

 %1 (1) (125) (126) أخرى  -مصروفات تشغيلية

  (37) (0) (37) الربح )الخسارة( التشغيلي
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:حقوق املساهمين  

مليون ريال في العام  278.8مليون ريال مقابل  133.0مبلغ وقدره  2018بلغت حقوق امللكية الخاصة ملساهمي الشركة في نهاية العام 

٪ 42,4ال  تشكل نسبة ـمليون ري 103,9 مبلغ وقدره 2018 ديسمبر 31بلغت الخسائر املتراكمة كما في % ، و 52.3السابق بإنخفاض قدره 

الناجمة في العام الحالي لى الخسائر إ ةالي باإلضافاملمن رأس املال نتيجة األثر املالي الناجم عن تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقرير 

 والخسائر املتراكمة عن العامين السابقين.

ات املدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت تبعت الشركة اإلجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق املالية والخاصة بالشركإ لقد

وتاريخه  2016-130-1من رأس مالها وكما نص عليه قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  %50و أقل من  ٪35خسائرها املتراكمة أكثر من 

 .2016أكتوبر  24

 

 31/12/2017 31/12/2018 مليون ريال البيان

 450 245 رأس املال

 66,2 0 النظاميإحتياطي 

(8,1) فروقات ترجمة عملة أجنبية  (27,3) 

(103,9) خسائر متراكمة  (210,2) 

 278,8 133,0 الشركة بمساهميحقوق امللكية الخاصة 

 4,9 5,4 حصص غير مسيطرة

 283,7 138,5 حقوق امللكية اإلجمالية
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 :التابعة وشركاتها الشركة إيرادات إلجمالي جغرافي حليلت
 

تباشر املجموعة أعمالها في اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا وبعض املناطق الجغرافية األخرى. 

   م2018ديسمبر  31املعلومات املالية كما في تم تلخيص بعض 
 
 للتوزيع الجغرافي كما يلي: وفقا

 

 السنة
 الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركةالتحليل  مليون ريال

 املجموع دول اخرى  دول مجلس التعاون  داخل اململكة إجمالي اإليرادات

2018 541 475 44 22 541 

 

 السنة

 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركات التابعة  مليون ريال

 داخل اململكة إجمالي اإليرادات
دول مجلس 

 التعاون الخليجي

الدول العربية 

 االخرى 
 املجموع

2018 289 223 44 22 289 
 

 

 

 الشركات التابعة داخل وخارج اململكة:

تمارس الشركة نشاطاتها وعملياتها بصفة مباشرة ومن خالل شركات تابعة لها داخل وخارج اململكة، ويبين الجدول أدناه أسماء الشركات 

  فأكثر وبياناتها: ٪30التابعة التي تملك فيها الشركة نسبة 

 

 رأس مالها اسم الشركة التابعة

نسبة 

ملكية 

الشركة 

 فيها

 نشاطها الرئيس

الدولة 

املحل 

الرئيس 

 لعملياتها

الدولة محل 

 التأسيس

 الشركة السعودية لتحويل الورق

 )شركة ذات مسئولية محدودة(
 السعودية السعودية تحويل الورق 100٪ 50,000,000

السعودية إلعادة تدوير الورق الشركة 

)شركة ذات مسئولية  واملخلفات

 محدودة(

 السعودية السعودية تجميع وفرز الورق واإلتجار فيه 100٪ 4,300,000

الشركة السعودية لإلستثمار والتطوير 

 )شركة ذات مسئولية محدودة( الصناعي
 السعودية السعودية لإلستثمار في الصناعات املتنوعة 100٪ 500,000

 شركة املدار لتجارة الورق

 )شركة ذات مسئولية محدودة(
 املغرب املغرب تجميع وفرز الورق واإلتجار فيه 100٪ 450,000

 شركة املدار لتجارة الورق

 )شركة ذات مسئولية محدودة(
 األردن األردن تجميع وفرز الورق واإلتجار فيه 100٪ 531,915
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األردنية السعودية لتحويل الورق شركة ال

 )شركة ذات مسئولية محدودة(
 األردن األردن تحويل الورق 100٪ 250,000

 شركة املدار للورق 

 )شركة ذات مسئولية محدودة(
 الجزائر الجزائر تجميع وفرز الورق واإلتجار فيه 100٪ 818,548

شركة مصنع الجذور لصناعة محارم 

 مسئولية محدودة()شركة ذات   الورق
 الكويت الكويت تحويل الورق 85٪ 2,751,000

 الشركة املغربية لتحويل الورق 

 )شركة ذات مسئولية محدودة(
 املغرب املغرب تحويل الورق 100٪ 437,000

 

الصحي املنتج في مصانع وتعمل جميع الشركات بالتكامل فيما بينها ، ففي مجال التحويل تعتمد شركات التحويل على روالت الورق 

ع الشركة، كما تقوم شركات تجميع وفرز الورق وفرعها بإمداد مصنع الورق بالخامات الالزمة لإلنتاج باإلضافة إلى تجارتها في باقي األنوا

 ي اإلستثمارات.التي ال يحتاجها املصنع ، وتمثل السعودية لإلستثمار والتطوير الصناعي الذراع اإلستراتيجي التي تستخدمه الشركة ف

 األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

 لم تصدر الشركة أي أدوات دين ، كما لم تصدر أي من الشركات التابعة للشركة أي أسهم او أدوات دين.

 مشابهة: أدوات الدين القابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق 

 اللخ الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق  أو اكتتاب حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدواتال توجد 

 . ذلك مقابل الشركة عليه حصلت عوض أي وال يوجد املالية السنة

اكتتاب، أو حقوق  أدوات دين القابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أليحقوق التحويل أو اإلكتتاب 

 مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

 مشابهة حقوق  أو اكتتاب قح مذكرات أو تعاقديةة مالي أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق  يال توجد أ

 .الشركة منحتها أو أصدرتها

 سترداد أو شراء أو إلغاء الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد:إ

 .ستردادلإل  ةقابل دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو استردادلم  تصدر الشركة أي أدوات دين وال يوجد أي 
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 :لها التابعة والشركات للشركة اإلجمالية املديونيةو القروض على الشركة 

 

يتضمن اإلقتراض من البنوك إلى جانب القروض طويلة األجل قروض قصيرة األجل ومطلوبات مقابل إعادة تمويل خطاب إعتماد تم 

الحصول عليها من بنوك تجارية متعددة وتحمل نفقات مالية بأسعار السوق السائدة التي تعتمد على معدل الفائدة بين البنوك ،ولقد 

حيث تم الحصول على ،بما يتناسب مع التدفقات النقدية للشركة البنوكمن  ةجدولة التسهيالت املمنوحترتيب  إعادة  أتمت الشركة

 وقد ،لى خمس سنوات إالتدفقات النقدية املستقبلية للشركة تصل مدتها مع ناسب تدفعات ت مختلفة باإلضافة الىسماح  اتفتر 

 .ضافيةإي ضمانات أمر فقط من دون أل  اتالتسهيالت سندهذه جميع مقابل قدمت الشركة 

ويتمثل قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي للشركة وإحدى الشركات التابعة ، وتتطلب أحكام إتفاقيات القروض من الشركة 

ن املصاريف الرأسمالية السنوية وتلك الشركة التابعة لها الحفاظ على بعض املستويات املالية ووضع قيود على توزيعات األرباح والحد م

واإليجارات ، وال تحمل هذه القروض أية نفقات مالية ولكن تم تحميل رسم إنشاء للقرض وهي مضمونه برهن املمتلكات واآلالت 

 .2020واملعدات الخاصة باملجموعة ، ويجب أن يتم الوفاء و تسديد القرض في نهاية سنة 

 ممنوحة للشركة وليس للشركات التابعة أي تسهيالت بنكية. جميع القروض والتسهيالت اإلئتمانية

 مليون ريال

 اسم الجهة املانحة للقرض تسلسل

مبلغ 

أصل 

 القرض

 مدة القرض

املبالغ املدفوعة 

 للقرض 
ً
سدادا

 خالل السنة

املبلغ املتبقي 

 من القرض

املديونية 

اإلجمالية 

للشركة 

 وشركاتها التابعة

 272 272 (4) 2023نوفمبر  – 2017مايو  268 مصرف اإلنماء (1)

 10 10 5 2021يناير  – 2017يناير  15 بنك الجزيرة (2)

 11 11 7 2019ديسمبر  – 2017يناير  19 البنك العربي الوطني (3)

 26 26 3 2018ديسمبر -2017سبتمبر 29 البنك األهلي التجاري  (4)

 79 79 9 2021نوفمبر  – 2017يونيو  88 مصرف الراجحي (5)

 159 159 (1) 2022فبراير  – 2018مارس  158 بنك الرياض (6)

 44 44 10 2020يناير  – 2016اكتوبر  54 بنك ساب (7)

 44 44 2 2019يناير  – 2017سبتمبر  46 البنك السعودي لالستثمار (8)

 42 42 4 2021ديسمبر  – 2016ديسمبر  46 مجموعة سامبا املالية (9)

 46 46 0 2020حتى  46 صندوق التنمية الصناعي (10)
 

   مليون ريال

 2017/  12/  31 31/12/2018 االلتزامات البنكية

 649 603 قروض طويلة االجل

 121 131 قروض قصيرة االجل

 770 734 االجمالي
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 واملستحقة: املسددة النظامية املدفوعات
 

تخضع الشركة للزكاة والضريبة وفقا لنظام الهيئة العامة للزكاة والدخل ، ويحمل مخصص الزكاة للشركة والزكاة املتعلقة بالشركات 

التابعة على قائمة الدخل ، ويتم قيد أي مبالغ إضافية إن وجدت عند إنهاء الربوط الزكوية ، وقدمت الشركة جميع إقراراتها الزكوية 

م ، وحصلت على الشهادات املقيدة عن األعوام السابقة 2016اتها التابعة اململوكة لها بالكامل داخل اململكة وحتى العام املوحدة مع شرك

، ويتم سداد الزكاة بعد االنتهاء من اجراءات تقديم االقرارات الزكوية لعام  2005، كما حصلت على الربط الزكوي النهائي حتى العام 

 بتسديد مدفوعاتها من الرسوم و املستحقات النظامية االخرى بشكل منتظم. 2018الل العام ، و قامت الشركة خ2018

تقوم الشركة والشركات التابعة لها داخل اململكة بإستقطاع الضريبة املستحقة عن بعض املعامالت مع اطراف غير مقيمة في اململكة 

 .2018ت ، و ال توجد أي مدفوعات للضريبة خالل العام متى وجد العربية السعوديه وفقا لنظام ضريبة الدخل السعودي

 :م2018العام ويبين الجدول أدناه قيمة املدفوعات النظامية للشركة خالل 
 

 

 

 مليون ريال
31/12/2018 

 بيان األسباب وصف موجز لها
 املسدد

املستحق حتى 

نهاية الفترة 

املالية السنوية 

 ولم يسدد
 البيان

 2,126,262 0 الزكاة

 نظام وفق الزكاه

 للزكاة العامة الهيئة

 الدخل و 

- 

 33,926 0 الضريبة

 املستقطعه الضريبة

 للمدفوعات

 نظام وفق الخارجية

 للزكاه العامة الهيئة

 .الدخل و 

- 

 300,621              6,799,737          ضريبة القيمة املضافة
ضريبة القيمة 

 املضافة
 

 345,185 3,703,139 الجتماعيةاللتأمينات  العامةاملؤسسة  
التامينات املدفوعة 

 حسب النظام
- 

رسوم مكتب  و  تكاليف تأشيرات وجوازات

 العمل
3,219,838 1,651,938 

املدفوع الدارة 

ومكتب الجوازات 

عن موظفين العمل 

الشركة حسب 

 النظام

- 
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 املعامالت مع األطراف ذوي العالقة:
 

، وهي شركة زميلة وتقوم الشركة خالل السنة  املحدودة تركزت املعامالت مع األطراف ذوي العالقة على املعاملة مع شركة غاز الشرق 

ووفق إحتياجها بشراء كميات الغاز التي تحتاجها بناء على أسعار تحددها الجهة الحكومية املختصة ،  وتعتبر هذه الشركة املصدر 

، ويمثل املهندس حسان عسيري الرئيس دينة الصناعية الثانية في الدمام والذي تعتمد عليه الشركة لتزويدها بالغازالرئيس ي الوحيد للم

إضافة لذلك فقد تم التعاقد مع شركة فالكم املالية التنفيذي والعضو املنتدب الشركة في مجلس املديرين بشركة غاز الشرق املحدودة. 

لعملية تخفيض لتقديم خدمة إستشارات  وذلكيمثلها في مجلس إدارة الشركة األستاذ بدر الصليع  والذي أحد كبار املالك بالشركة

 بأن جميع تعامالت الشركة مع األطراف ذوي العالقة ذات عالقة غير مباشرة. .2018التي تمت خالل العام املالي  رأس املال
 
 علما

: 2018العام خالل  األطراف ذوي العالقةي تمت مع ويبين الجدول أدناه قيمة املعامالت الت  

العضو صاحب  نوع عالقته بالشركة الطرف ذو العالقة

 املصلحة

قيمة املعامالت خالل  املدة نوع املعاملة

 السنة

 شركة زميلة شركة غاز الشرق 
املهندس/حسان بن 

 مريزن عسيري 

مشتريات غاز خالل 

 العام

إثنا عشر 

 شهرا
 مليون ريال6,3

شركة فالكم 

 املالية
 كبار املالك

األستاذ/ بدر بن 

 سليمان الصليع

عقد إستشارة لعملية 

 تخفيض رأس املال
 ألف ريال 150 -

 

 سياسة الشركة في توزيع األرباح:

 للنظام األساس للشركة 
 
فإن توزيع تتطلب أي توزيعات أرباح مقترحة من مجلس اإلدارة موافقة الجمعية العامة للمساهمين، ووفقا

 األرباح الصافية السنوية للشركة بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى تكون على الوجه اآلتي:

( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب %10يجنب ) •

 رأس املال املدفوع. % من30متى بلغ االحتياطي املذكور 

يوزع على حامل االسهم املمتازة تلك النسب من االرباح املقررة لهذه االسهم. ويقصد باألسهم املمتازة األسهم التي تصدرها  •

الشركة وترتب ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد 

لنظامي، وال تعطي تلك األسهم أصحابها حق التصويت في الجمعية العامةويجوز للجمعية العامة العادية تجنيب االحتياطي ا

 لتكوين إحتياطات أخرى. متساوية من االرباح الصافية بناء على أقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة 

 املدفوع. % من رأس مال5يوزع من الباقي بعد ذلك ان وجد دفعة اولى على املساهمين تعادل  •

مكافأة مجلس اإلدارة مع مراعاة األحكام املقررة في ك( من الباقي %10يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تتجاوز عشرة باملائة)  •

 .املادة الحادية والعشرون من هذا النظام )مكافأة أعضاء املجلس( واملادة السادسة والسبعين من نظام الشركات

 ن كحصة اضافية من االرباح.ييوزع الباقي بعد ذلك على املساهمي •
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بعد سنوية أو ربع  سنوية يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط املوضوعة من الجهة املختصة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها نصف

 إستيفاء املتطلبات والضوابط النظامية في هذا الشأن.

 لقرار الجمعية 
 
العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ اإلستحقاق وتاريخ التوزيع، ويستحق املساهم حصته في األرباح وفقا

 وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت املساهمين.

 . 2018وال يوجد أي مقترح من مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن العام  2018ولم توزع الشركة أية أرباح خالل العام 

 األسهم ذات األحقية في التصويت:املصلحة في فئة 

بأي حقوق في مصلحة فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء  2018لم يتم إبالغ الشركة خالل العام املالي 

املتعلقة بملكية حصص  الطرح واإللتزامات املستمرة( من قواعد 68مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم( وذلك بموجب املادة )

لشركة بإستثناء شركة فالكم للخدمات املالية التي لم تتغير نسبة كبيرة من أسهم الشركة، وال يوجد ألي شخص ملكية كبيرة في أسهم ا

 .عن العام السابق 2018ملكيتها خالل العام املالي 

 :2018ويبين الجدول أدناه ملكية ومصلحة شركة فالكم للخدمات املالية في األسهم ذات األحقية في التصويت خالل العام 

 كبار املساهمين في الشركة

عدد االسهم  تعود له املصلحةاسم من 

 بداية العام

نسبة 

 امللكية

عدد األسهم 

 نهاية العام

نسبة  صافي التغيير نسبة امللكية

 التغيير

 2409508 %9,83 4425628 شركة فالكم للخدمات املالية

 

9,83% 0 0 

 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف العضوية: 

 للنظام األساس للشركة 
 
 2018تغير على أعضاء املجلس خالل العام هناك وقد طرأ ، يتكون مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء طبقا

 م وتستمر لثالث سنوات.27/04/2018حيث انتهت دورة املجلس السابقة وتم إنتخاب دورة جديدة للمجلس إبتدأت بتاريخ 

م مجلس إدارة جديد مكون من ثمانية أعضاء )كما هو مبين في الجدول 24/04/2018نعقدة بتاريخ إنتخبت الجمعية العامة للشركة امل

 لتصويت الجمعية العامة للشركة بتاريخ 
 
 من عبدهللا بن 06/09/2018ادناه( لكن حدثت هناك تغيرات في املجلس نظرا

 
م على عزل كال

 إلرتباطه 16/08/2018سن املوس ى بتاريخ حوس ى بن عبداملمالعضو  عودة العنزي وعبدالكريم بن محمد النهير في حين استقال
 
م نظرا

م في املقاعد الشاغرة بمجلس اإلدارة والذي تمت املوافقة عليهم 01/11/2018بأعمال أخرى، وعليه تم تعيين ثالثة أعضاء جدد بتاريخ 

 لذلك فإن 2018العام  ولم يطرأ تغيير على تصنيف عضوية األعضاء خاللم. 31/12/2018املنعقدة بتاريخ  العامة  الجمعية من
 
، ووفقا
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تنفيذي واحد ويبين الجدول أدناه  عضو مجلس اإلدارة يتكون من سبعة أعضاء غير تنفيذيين منهم ستة أعضاء مستقلين إلى جانب

 :2018تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف العضوية للعام 

 تصنيف العضوية املنصب في املجلس أعضاء مجلس اإلدارة

 عضو غير تنفيذي السابق رئيس مجلس اإلدارة *عبدهللا الخريفمحمد  1

 عضو مستقل عضو مجلس اإلدارة *عزام عبدهللا أبا الخيل 2

 عضو مستقل عضو مجلس اإلدارة *وائل محمد السرحان 3

 عضو مستقل عضو مجلس اإلدارة **موس ى عبداملحسن املوس ى 4

 عضو مستقل الحالياإلدارة رئيس املجلس  الدكتور/ عبدالرحمن صالح آل عبيد 5

 عضو غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة بدر سليمان الصليع 6

 عضو مستقل عضو مجلس اإلدارة فهد سعد الشعيبي 7

 عضو تنفيذي العضو املنتدب ملجلس اإلدارة حسان مريزن عسيري  8

 عضو مستقل عضو مجلس اإلدارة ***محمد عبدهللا املنيع  9

 عضو مستقل عضو مجلس اإلدارة ****عبدهللا عودة العنزي  10

 عضو مستقل عضو مجلس اإلدارة ****عبدالكريم محمد النهير 11

 عضو مستقل عضو مجلس اإلدارة *****فهد محمد الداوود 12

 عضو مستقل عضو مجلس اإلدارة *****سليمان عبدالعزيز الزبن 13

 عضو مستقل مجلس اإلدارةعضو  *****سعد عماش الشمري  14

 م26/04/2018*تم انتهاء العضوية بنهاية دورة املجلس السابقة بتاريخ 

 إلرتباطه بأعمال أخرى.16/08/2018** إنتهت العضوية بتاريخ 
 
 م بموجب إستقالة نظرا

 م.27/04/2018*** ابتدأت العضوية ببداية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 

 م بموجب تصويت الجمعية العامة على عزلهما.09/06/2018العضوية بتاريخ **** إنتهت 

 م.01/11/2018****** إبتدأت العضوية بتاريخ 

 

 

 جتماعات مجلس اإلدارة وتواريخها وسجل حضور األعضاء:إ

 من قرارات التمرير في الفترات  ثمانيةعدد  2018عقد مجلس إدارة الشركة خالل العام املالي 
 
إجتماعات ، كما أن املجلس أصدر عددا

 قرارات إعتماد القوائم املالية األولية للفترات 
 
بين مواعيد إجتماعاته خالل العام وذلك وفق إحتياجات ومتطلبات الشركة وخاصة

 .توصياتها للمجلسالربعية والقوائم املالية السنوية وذلك بعد دراسة لجنة املراجعة لها ورفع 
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 2018ويبين الجدول أدناه سجل إجتماعات املجلس وحضور أعضاءه خالل العام املالي 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 ( اجتماعات8) عدد إجتماعات مجلس اإلدارة

 املجموع (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)

22/
03/

20
18

 

24/
04/

20
18

 

02/
05/

20
18

 

23/
05/

20
18

 

13/
06/

20
18

 

26/
09/

20
18

 

03/
12/

20
18

 

27/
12/

20
18

 

 2  ✓ ✓ محمد عبدهللا الخريف 1

    0 لعزام عبدهللا أبا الخي 2

    0 وائل محمد السرحان 3

 5  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ موس ى عبداملحسن املوس ى 4

 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عبدالرحمن صالح آل عبيد د. 5

 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ بدر سليمان الصليع 6

 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ فهد سعد الشعيبي 7

 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ حسان مريزن عسيري  8

 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   محمد عبدهللا املنيع 9

 3  ✓ ✓ ✓   عبدهللا عودة العنزي  10

 3  ✓ ✓ ✓  عبدالكريم محمد النهير 11

 2 ✓ ✓  فهد محمد الداوود 12

  ✓ 1  سليمان عبدالعزيز الزبن 13

 2 ✓ ✓  سعد عماش الشمري  14
 

  

 :التنفيذية واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء معلومات

 :اإلدارة مجلس أعضاء
 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

 

1 

 

 م.محمد عبدهللا الخريف

 

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي / مجموعة 

 شركات  الخريف

 رئيس مجلس املديرين شركة صناعات الخريف

 العضو املنتدب شركة الخريف

 عضو مجلس الشركة السعودية ألنابيب الصلب

 بكالوريس الهندسة الصناعيه

دورات علمية في هندسة التصنيع واإلدارة 

 الصناعية وإدارة األعمال

خبرة في القطاع التجاري 

 وقطاع التصنيع والبترول

2 
 

 عبدهللا أبا الخيلعزام 

 

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة 

 الورق

 نائب مدير مكتب لندن للبنك السعودي الفرنس ي

 نائب مدير عام املجموعة املصرفية لشركة الراجحي

 الرئيس التنفيذي لبنك البالد

 

 بكالوريس إدارة

 

 

عام ف القطاع   36خبرة   

 املالي

 

 

3 

 

 السرحانوائل بن محمد 

 

مدير التسويق واالتصاالت لشركة ناس 

 القابضة

 مدير العالقات التجارية لشركة ناس القابضة.

 شركة االتصاالت السعودية

 مدير االتصال والتسويق

 شركة الصافي وادنون 

 وكالة أفكار لالعالن

 بكالوريس ادارة أعمال من الجامعة االمريكية

 غرفة الرياض.دبلوم في التسويق االحترافي من 

 

 

 

عام ف القطاع   15خبرة   

االقتصادي واالعالن 

 والتسويق
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 مدير اقليمي باملنطقة الشرقية / مجموعه سامبا مالي وإداري مستشار  موس ى بن عبداملحسن املوس ى 4

 برنامج كبار املدراء التنفيذين /ادارة عليا

 بكالوريس اقتصاد

 شهادة في الطيران الخاص

عام في القطاع  36خبرة    

ة يالبنكي واإلستشارات املال

 واإلدارية

 

5 

 

 

 

 عبدالرحمن صالح ال عبيد د.

 

واملؤسس للمجموعة الرئيس التنفيذي  

 السعودية للتطوير واإلبتكار

 عضو هيئة تدريس جامعه امللك سعود

 مراكز قيادية/شركة سابك

 نطوير صناعي واستثمارات

 الصناعيه الوطنيه بمجلس الغرف السعودينائب رئيس اللجنه 

 

 كيمايئيةدكتوراة هندسة 

 كيمايئيةماجستير هندسة 

 كيمايئية بكالوريس هندسة 

 

عام في القطاع    33خبرة  

التدريس والقيادة والتطوير 

 الصناعي

 

6 

 

 

 

 بدر بن سليمان الصليع

 

 بشركة فالكم  رئيس االلتزام والعمليات

 املطابقة واإللتزام بشركة فالكممدير مجموعه 

 مدير إدارة املخاطر بشركة فالكم

 مسئول االلتزام بالبنك السعودي األمريكي

 بكالوريس تسويق

 ماجستير ادارة أعمال

 

عام ف القطاع  17خبرة  

 املالي

 

7 

 

 فهد سعد الشعيبي

 

 متقاعد /شركة سابك

 رئيس مجلس إدارة االتحاد العربي لألسمدة

 رئيس مجلس إدارة سافكونائب 

 عضو مجلس إدارة /شركة سابك

 عضو مجلس إدارة /نائب الرئيس لشركة ينبع السعودية

 

 بكالوريس إدارة أعمال

 

عام ف القطاع   40خبرة   

 العام والصناعي

 

8 

 

 

 م/حسان بن مريزن عسيري 
شركة لل الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب

 السعودية لصناعة الورق

 للخدمات البحرية همديرعام شركة عبدالهادي القحطاني وأالد

 مدير عام -شركة دار الرياض

 الشركة السعودية  للحاسبات اإللكترونية

 شركة أرامكوا السعودية

 ماجستير علوم في الهندسة كيميائية

 بكالوريس علوم في الهندسة كيميائية

عام في قطاع    23خبرة  

 الصناعة والطاقة

  محمد عبدهللا املنيع 9
الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب لشركة 

 جازان للطاقة والتنمية

 مستشار قانوني بوزارة الدفاع

 باحث قانزني باملؤسسة العامة للتقاعد

 ماجستير قانون 

 بكالوريوس قانون 

عام في الشؤون  15خبرة 

 واإلدارة القانونية

 التنفيذي لشركة اللجينالرئيس   عبدهللا عودة العنزي  10

 لشركة السعودية لصناعة الورقلالرئيس التنفيذي 

 الرئيس التنفيذي شركة أسس دبي

 عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات

 ماجستير إدارة أعمال تنفيذية

 بكالوريوس هندسة ميكانيكية
 اإلدارة عام في 12خبرة 

 عبدالكريم محمد النهير 11
والتطوير واألعمال نائب الرئيس للتسويق 

 بالشركة الوطنية للصناعة

 مدير عام الشركة السعودية لتحويل الورق

 مدير عام التسويق واملبيعات بشركة املنتجات الفوالذية

 املدير األقليمي للمنطقة الوسطى بشركة الخزف السعودي 

 ماجستير املدراء التنفيذيين

 بكالوريوس إدارة صناعية

التسويق عام في  19خبرة 

 واملبيعات واإلدارة

 ملدير العام للمؤسسة العامة لجسر امللك فهدا فهد محمد الداوود 12
 ئب الرئيس التنفيذي لألوليفينات والغاز بشركة سابكنا

 عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات
 بكالوريوس في الهندسة الكهربائية

القطاع عام في ا 24خبرة 

 الصناعي

 عبدالعزيز الزبنسليمان  13
وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية للتنمية 

 اإلجتماعية

 الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه الخليج للتمويل

  لرئيس التنفيذي ملصرف الراجحيا

 ماجستير إدارة مخاطر 

 بكالوريوس محاسة 

القطاع عام في ا 20خبرة 

 املالي والصناعي

 سعد عماش الشمري  14
مجلس  اإلدارة والعضو املنتدب نائب رئيس 

 بشركة األحساء للتنمية

 الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات املتطورة

 رئيس مشروع التخطيط األستراتيجي بشركة التصنيع

 مهندس تطوير بشركة سابك

 عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات

 ماجستير هندسة كيميائية

 بكالوريوس هندسة كيميائية

القطاع عام في ا 20خبرة 

 الصناعي

 

 :لجنة المراجعة أعضاء
 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

 مالي وإداري مستشار  *موس ى بن عبداملحسن املوس ى 1
 

 مدير اقليمي باملنطقة الشرقية / مجموعه سامبا

 برنامج كبار املدراء التنفيذين /ادارة عليا

 اقتصادبكالوريس 

 شهادة في الطيران الخاص

البنكي واإلستشارات عام في القطاع  36خبرة    

 ة واإلداريةياملال

2 
 

 *عزام عبدهللا أبا الخيل

 

عضو مجلس إدارة الشركة 

 السعودية لصناعة الورق

 نائب مدير مكتب لندن للبنك السعودي الفرنس ي

 الراجحينائب مدير عام املجموعة املصرفية لشركة 

 الرئيس التنفيذي لبنك البالد

 

 بكالوريس إدارة

 

 

 عام ف القطاع املالي  36خبرة   

 ** محمد عبدهللا املنيع 3
الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب 

 لشركة جازان للطاقة والتنمية

 مستشار قانوني بوزارة الدفاع

 باحث قانزني باملؤسسة العامة للتقاعد

 ماجستير قانون 

 بكالوريوس قانون 
 واإلدارة عام في الشؤون القانونية 15خبرة 
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4 
 **بدر بن سليمان الصليع

 

بشركة   رئيس االلتزام والعمليات

 فالكم

 مدير مجموعه املطابقة واإللتزام بشركة فالكم

 مدير إدارة املخاطر بشركة فالكم

 لتزام بالبنك السعودي األمريكيمسئول اإل

 بكالوريس تسويق

 ماجستير ادارة أعمال
 عام في القطاع املالي 17خبرة  

  

5 
 ***أبا نمي محمد أديب 

رئيس مكتب ابا نمي محاسبون 

 ومراجعون قانونيون 

 مستشار ثاني بهيئة السوق املالية

 أخصائي رئيس ي افصاح مستمر بهيئة السوق املالية

 محلل مالي برنامج الصادرات السعودية

 محلل حسابات بإدارة رأس املال –باحث 

 محاسبةبكالوريس 

 محاسبةماجستير 
 عام في مجال املحاسبة 27خبرة 

 م26/04/2018*تم انتهاء العضوية بنهاية دورة املجلس السابقة بتاريخ 

 م.02/05/2018ابتدأت العضوية بتاريخ ** 

 م.27/06/2018ابتدأت العضوية بتاريخ *** 

 :املكافآت والترشيحاتلجنة  أعضاء
 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

1 
 

 *عبدالرحمن صالح ال عبيد د.

واملؤسس للمجموعة الرئيس التنفيذي  

 السعودية للتطوير واإلبتكار

 عضو هيئة تدريس جامعه امللك سعود

 مراكز قيادية/شركة سابك

 نطوير صناعي واستثمارات

ـــائــــب  ــنــــاعيــــه الوطنيــــه نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رئيس اللجنــــه الصـ

 بمجلس الغرف السعودي

 

 كيمايئيةدكتوراة هندسة 

 كيمايئيةماجستير هندسة 

 كيمايئية بكالوريس هندسة 

 

عام في القطاع التدريس    33خبرة  

 والقيادة والتطوير الصناعي

2 
 

 *وائل بن محمد السرحان

 

مدير التسويق واالتصاالت لشركة ناس 

 القابضة

مدير العالقات التجارية لشركة ناس 

 القابضة.

 شركة االتصاالت السعودية

 مدير االتصال والتسويق

 شركة الصافي وادنون 

 وكالة أفكار لالعالن

 بكالوريس ادارة أعمال من الجامعة االمريكية

 دبلوم في التسويق االحترافي من غرفة الرياض.

عام ف القطاع االقتصادي   15خبرة   

 التسويقواالعالن و 

  

2 

 رئيس مكتب فهد الشعيبي للتوظيف الشعيبي سعد فهد

رئيس مجلس إدارة االتحاد العربي 

 لألسمدة

 نائب رئيس مجلس إدارة سافكو

 عضو مجلس إدارة /شركة سابك

عضو مجلس إدارة /نائب الرئيس لشركة 

 ينبع السعودية

 أعمال إدارة بكالوريس

 العام  القطاع في عام   40  خبرة

 والصناعي

 **بدر بن سليمان الصليع 3
 بشركة فالكم  رئيس االلتزام والعمليات

مدير مجموعه املطابقة واإللتزام بشركة 

 فالكم

 مدير إدارة املخاطر بشركة فالكم

 لتزام بالبنك السعودي األمريكيمسئول اإل

 بكالوريس تسويق

 ماجستير ادارة أعمال
 عام في القطاع املالي 17خبرة  

 الرئيس التنفيذي لشركة اللجين *** عبدهللا عودة العنزي  4

لشركة السعودية لالرئيس التنفيذي 

 لصناعة الورق

 الرئيس التنفيذي شركة أسس دبي

 عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات

 ماجستير إدارة أعمال تنفيذية

 بكالوريوس هندسة ميكانيكية
 اإلدارة عام في 12خبرة 

 ****سليمان عبدالعزيز الزبن 5
وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 للتنمية اإلجتماعية

الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه الخليج 

 للتمويل

 لرئيس التنفيذي ملصرف الراجحيا

 ماجستير إدارة مخاطر

 بكالوريوس محاسة

القطاع املالي عام في ا 20خبرة 

 والصناعي

 م26/04/2018*تم انتهاء العضوية بنهاية دورة املجلس السابقة بتاريخ 

  م02/05/2018ابتدأت العضوية بتاريخ ** 

 م06/09/2018وتم إنتهاء العضوية بتاريخ  م02/05/2018ابتدأت العضوية بتاريخ *** 

  م27/12/2018ابتدأت العضوية بتاريخ **** 
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 التنفيذية:اللجنة  أعضاء
 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

 

1 

 

 *م.محمد عبدهللا الخريف

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي / 

 مجموعة شركات  الخريف

رئيس مجلس املديرين شركة صناعات 

 الخريف

 العضو املنتدب شركة الخريف

 بكالوريس الهندسة الصناعيه 

دورات علمية في هندسة التصنيع واإلدارة 

 الصناعية وإدارة األعمال 

خبرة في القطاع التجاري وقطاع التصنيع 

 والبترول

 

 

2 

 

 *د.عبدالرحمن صالح ال عبيد

واملؤسس للمجموعة الرئيس التنفيذي  

 السعودية للتطوير واإلبتكار

 امللك سعودعضو هيئة تدريس جامعه 

 مراكز قيادية/شركة سابك

 نطوير صناعي واستثمارات

ــــه  ــــه الوطنيـ ــــاعيــ ــنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه الصـ ــــب رئيس اللجنــ ــائــ ــ نــ

 بمجلس الغرف السعودي

 

 كيمايئيةدكتوراة هندسة 

 كيمايئيةماجستير هندسة 

 كيمايئية بكالوريس هندسة 

عام في القطاع التدريس والقيادة    32خبرة  

 والتطوير الصناعي

 رئيس مكتب فهد الشعيبي للتوظيف *الشعيبي سعد فهد 3
 لألسمدة العربي االتحاد إدارة مجلس رئيس

عضو مجلس إدارة /نائب الرئيس لشركة 

 ينبع السعودية

 والصناعي العام  القطاع في عام   40  خبرة أعمال إدارة بكالوريس

22/03/2018بتاريخ صدر قرار مجلس اإلدارة بإلغاء اللجنة التنفيذية *  

 :اإلدارة التنفيذية
 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم 

 م . حسان بن مريزن عسيري  1 
 الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب

 شركة السعودية لصناعة الورقلل

 هعبدالهادي القحطاني وأالدمديرعام شركة 

 للخدمات البحرية

 مدير عام -شركة دار الرياض

 الشركة السعودية  للحاسبات اإللكترونية

 شركة أرامكوا السعودية

 ماجستير علوم في الهندسة كيميائية

 بكالوريس علوم في الهندسة كيميائية
 الصناعة والطاقةعام في قطاع    23خبرة  

 املدير املالي التنفيذي واثق شحادة 2

 نائب الرئيس لشؤون املالية

 مجموعة سرا

نائب الرئيس لشؤون املالية مجموعة 

 عبداملحسن الحكير

 نائب الرئيس لشؤون املالية مجموعة سفاري 

 بكالوريس محاسبة / إدارة أعمال 

 CPAمريكية في املحاسبة الزمالة األ 

 CFMمريكية في اإلدارة املالية الزمالة األ 

 CMAمريكية في املحاسبة اإلدارية الزمالة األ 

 عام في القطاع املالي   29خبرة 

  الرئيس التنفيذي للخدمات املشتركة  علي فريد اليامي 3 

 ركة الزاهد ( شمساعد مدير عام االدارة )

مدير املوارد البشرية ) شركة مدى 

 لالستثمار( 

 مدير املوارد البشرية للجزيره العربية وايران 

 شركة الورق الصحي فاين  /

مدير عام املوارد البشرية في مجموعة السريع 

 التجارية الصناعية

الشهادة الجامعية من كلية ينبع الصناعية 

 دارة صناعية إتخصص 

ية عن بعد تخصص مريكماجسترمن الجامعة األ 

 موارد بشرية

عام في قطاع املوارد البشرية   13خبرة  

 دارية واإل 

 الخزينة عام  مدير خالد أبوهنا 4 

 مدير مالي للشركة السعودية لصناعة الورق

املدير املالي للقطاع التجاري مازن السعيد 

 القابضة 

 املدير املالي لشركة الفوزان ملواد البناء 

  بوغزالة أمدير تدقيق في مجموعة طالل 

عمال تخصص محاسبة من أدارة إكالوريوس ب

 جامعه امللك فيصل

 محاسب قانوني عربي مرخص

 زميل املجمع العربي للمحاسبين القانونيين

عام في القطاع املالي بقطاعات  27خبرة 

ت والقطاع مختلفة من تدقيق الحسابا

 التجاري وقطاع التصنيع 

 تميز األعمال عاممدير  م. محمد عيس ى زايد 5

مدير إدارة تميز جودة األعمال ملنطقة الخليج 

 العربي و إيران )شركة فاين / مجموعة نقل(

مدير إدارة سلسلة اإلمداد و التوريد )شركة 

 نيوبوي(

 عام في القطاع الصناعي 22خبرة  االردنيةبكالوريوس هندسة كيميائية / الجامعة 
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 تقنية املعلومات عاممدير  مصطفى يونس 6

مدير تقنية املعلومات بمجموعة دلتا 

 القابضة

شركة الورق الصحي مدير تقنية املعلومات 

  فاين

مدير تقنية املعلومات بشركة نيوبوي 

 السعودية 

 بكالوريوس تقنية معلومات 

 دبلوم هندسة كمبيوتر ولوحات تحكم صناعية 

شهادات متعدد بتقنية املعلومات واالدارة )إدارة 

 , مايكروسوفت , اوراكل ( PMPمشاريع 

سنة في مجال تقنية املعلومات  16خبرة 

 FMCGبالقطاع الصناعي والتوزيع )

,Manufacturing ) 

 مدير عام نصنيع املجموعة ايمن الصالح 7

 استشارى مصانع الورق الخام والتحويلي

 مدير عملبات مصنع تحويلي

مدير مصانع شركة فاين ) الهالل الخصيب ( 

 للورق

 عام في صناعة الورق الصحي  21خبرة  امليكانيكيةالهندسة  تكنولوجيابكالوريس 

 

 وسائل تقييم مجلس اإلدارة ألداءه ولجانه وأعضائه:

تقييم مجلس اإلدارة وأداءه ولجانه وأعضائه ، وسوف تقوم لجنة للقيام بمهام لم تستعين الشركة حتى اآلن بجهة خارجية متخصصة 

وفي املقابل فإن لجنة الترشيحات واملكافآت تقوم بعمل تقييم ألداء ، الترشيحات واملكافآت بدراسة ذلك وتقديم مرئياتها إلى املجلس 

اجعة هيكل املجلس ولجانه ودراسة اإلحتياجات املطلوبة من املهارات والقدرات ونقاط الضعف والقوة في املجلس املجلس من خالل مر 

عليه تم تقييم أعضاء م و 2018قد تم إعتماد الئحة تقييم أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة منه في العام ، و وإقتراح املعالجات لها

 .م31/12/2018بتاريخ  هيتعام املالي املنعن الاملجلس 

 وخارج اململكة:أشركات داخل العضوية أعضاء مجلس اإلدارة في 

إلى جانب عضوية أعضاء املجلس في الشركة فإن الجدول أدناه يبين عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في شركات أخرى داخل اململكة 

 مجالس إدارات أكثر من خمسة شركات مساهمة أخرى.وخارجها وكيانها القانوني ، وال يوجد ألي من أعضاء املجلس عضوية في 

 اسم العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو 

 في مجالس 
ً
مجلس اإلدارة عضوا

 إدارتها الحالية أو من مديريها

الكيان القانوني )مساهمة 

مساهمة غير  / مدرجة

ذات مسؤولية  / مدرجة

 ....(/ محدودة

داخل 

 اململكة/

خارج 

 اململكة

ات التي يكون أسماء الشرك

 في 
ً
عضو مجلس اإلدارة عضوا

مجالس إدارتها السابقة أو من 

 مديريها

داخل 

 اململكة/

خارج 

 اململكة

الكيان القانوني 

 )مساهمة مدرجة

مساهمة غير  /

ذات  / مدرجة

 مسؤولية محدودة

/)... 

محمد عبدهللا الخريف م.  داخل اململكة مساهمه مغلقة مجموعة  شركات الخريف 
مجلس غدارة الشركة السعودية عضو 

 ألنابيب الصلب
اململكة داخل  مساهمة مدرجة 

 - - - - - - عزام عبدهللا أبا الخيل
 - - - - - - وائل بن محمد السرحان

 موس ى بن عبداملحسن املوس ى

 الشركة السعودية ألنابيب الصلب

 شركة األحساء للتنمية

 شركة اليسر لإلجاره والتمويل

مدرجةمساهمه   

مدرجة مساهمه  

 مساهمه مغلقة

ت املتطورةاتكوين للصناع شركة داخل املمكلة  
 داخل

 املمكلة
مدرجة مساهمه  

 د.عبدالرحمن صالح ال عبيد
 املجموعة السعودية للتطوير واإلبتكار

 شركة صادق للصناعات
 داخل اململكة ذات مسئوليه محدودة

 شركة البالد كتاليست

أمريكا شركة سابكرئيس مجلس إدارة    

رئيس مجلس إدارة شركة سابتك 

 للتقنية

اململكة داخل  

 خارج اململكة

اململكة داخل   

 

 ذ.م.م

 ذ.م.م

 ذ.م.م

للخدمات املالية شركة فالكم عمان - - - بدر بن سليمان الصليع  مساهمه مغلقة خارج اململكه 

 ذات مسئولية محدودة داخل املمكلة تعليمللشركة تطوير عضو مجلس إدارة  - - - فهد سعد الشعيبي
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 عضو مجلس إدارة شركة البيروني

 م/حسان بن مريزن عسيري 

املحدودة الشرق  غاز شركة-  

 الوقود محطات تطوير شركة

 العربية الكنار شركة

 شركة املدار بالجزائر

 شركة الجذور بالكويت 

 ذات مسؤلية محدودة

 مسئولية محدودةذات 

 ذات مسئولية محدودة

 ذات مسئولية محدودة

 ذات مسئولية محدودة

 

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 خارج اململكة

 خارج اململكة

 

-  -  -  

 محمد عبدهللا املنيع

 شركة جازان للطاقة والتنمية

 شركة أسماك تبوك 

 شركة جنات لألستثمار الزراعي

 مساهمة عامة

 مساهمة مقفلة

 ذات مسؤلية محدودة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

- - -  

 عبدهللا عودة العنزي 

 شركة اللجين

 شركة مسار املنهج

 شركة شجرة األغذية

 شركة زين للصناعات

 مساهمة عامة

 ذات مسؤلية محدودة

 ذات مسؤلية محدودة

 ذات مسؤلية محدودة

 ةداخل اململك

 ةاململكداخل 

 ةداخل اململك

 ةداخل اململك

 مساهمة عامة خارج اململكه شركة لفت سالب

 - - - خارج اململكة مساهمة مقفلة شركة الوطنية للدواجن عبدالكريم محمد النهير

 - - - فهد محمد الداوود

 شركة كيان السعودية

 شركة الجبيل للبتروكيماويات

للبتروكيماوياتشركة ينبع   

 

اململكه داخل  

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 مساهمة عامة

 مساهمه مغلقة

 مساهمه مغلقة

 - - - داخل اململكة ذات مسؤلية محدودة شركة املشرق للمقاوالت سليمان عبدالعزيز الزبن

 سعد عماش الشمري 

 شركة األحساء للتنمية

 املتخصصةشركة الشرق األوسط للكابالت 

 شركة الصمعاني للصناعة والتجارة

 شركة كسب املالية

 مساهمة عامة

 مساهمة عامة

 مساهمة عامة

 مساهمة مقفلة

 ةداخل اململك

 ةداخل اململك

 ةداخل اململك

 ةداخل اململك

 شركة العبيكان للزجاج

 التصنيع واملتطورة للبوليول 

 الشركة الخليجية للملح

 شركة السالم للطائرات

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 مساهمة مغلقة

 ذات مسؤلية محدودة

 ذات مسؤلية محدودة

 ذات مسؤلية محدودة

 

 مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة والشركات التابعة:

، وال توجد أي مصلحة ألقربائهم في أسهم 2018أسهم الشركة خالل العام املالي يبين الجدول أدناه مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة في 

الشركة كما ال توجد أي مصلحة لهم أو أقربائهم في شركاتها التابعة، وليس ألي من كبار التنفيذيين وأقربائهم مصلحة في أسهم الشركة 

، وال توجد أي أدوات دين للشركة أو أو شركاتها التابعة بإستثناء عضو املجلس املهندس/ حسان مريزن عس
 
 تنفيذيا

 
يري بصفته رئيسا

 شركاتها التابعة:

 الشركة أدوات دين أو أسهم في اإلدارة مجلس أعضاء مصلحة

 أعضاء مجلس اإلدارة تسلسل

 نهاية العام بداية العام

 نسبة التغيير صافي التغيير
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 - - - - - 2,400 محمد عبدهللا الخريف (1)

 - - - - - 1,500 عزام عبدهللا أبا الخيل (2)

 - - - - - 1,000 وائل محمد السرحان (3)

 - - - - - 1,000 موس ى عبداملحسن املوس ى (4)

 %408 9,795 - 12195 - 2,400 عبدالرحمن صالح آل عبيد الدكتور/ (5)

%389 3,899 - 4899 - 1,000 سليمان الصليعبدر  (6)  

 %3288 32,881 - 33881 - 1,000 فهد سعد الشعيبي (7)

 (18.33) (3667) - 16333 - 20,000 حسان مريزن عسيري* (8)

 - - - 1633 - - محمد عبدهللا املنيع (9)

 - - - - - - عبدهللا عودة العنزي  (10)

 - - - - - - عبدالكريم محمد النهير (11)



 

27 
 

 - - - 0 - - فهد محمد الداوود (12)

 - - - 0 - - سليمان عبدالعزيز الزبن (13)

 - - - 762 - - سعد عماش الشمري  (14)

  : املهندس حسان مريزن عسيري هو الرئيس التنفيذي للشركة. مالحظة* 

 لجان الشركة الرئيسة:

 مع نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات بإعتماد تكوين لجنة املراجعة 
 
ضمن إطار قواعد حوكمة الشركة فقد قامت الشركة توافقا

وتعمل اللجنتين  ،02/05/2018في ، كما قام املجلس بتشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت 27/06/2018في وأعضائها من الجمعية العامة 

 للوائح عملهما 
 
في حين تم األستغناء عن اللجنة التنفيذية بناء  على قرار  .2018والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة في العام وفقا

 لكثرة اللجان  م22/03/2018مجلس اإلدارة في إجتماعه املنعقد في تاريخ 
 
املجلس بشكل دوري بدراسة الحاجة إلى ، ويقوم وذلك تجنبا

تشكيل اللجان بهدف مساعدة املجلس في تأدية مهامه ومسئولياته وتصريف أعماله بكفاءة وفعالية أفضل وتم  .تشكيل لجان أخرى 

ورفع مستوى اإلشراف والرقابة وضوابط إتخاذ القرارات في الشركة، وتبلغ اللجان مجلس اإلدارة بنتائج أعمالها ويقوم املجلس باملتابعة 

 للجان ومهامها وبيانات عن أعضائها وإجتماعاتها على النحو التالي :واإلشراف على أعمالها، وتتلخص إختصاصات ا

 : لجنة املراجعة :
ً
 أوال

تختص لجنة املراجة باملراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، 

املالية األولية والسنوية ومراجعة املسائل الهامة التي قد تؤثر على إعداد التقارير املالية، والتأكد من وتشمل مهام اللجنة دراسة القوائم 

تطبيق السياسات املحاسبية املعتمدة ودراسة تلك السياسات وإبداء الرأي والتوصية بشأنها، كما تقع ضمن مهامها دراسة وتطبيق نظم 

شراف على أنشطة املراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها ومتابعة اإلجراءات التصحيحية مللحوظاتها، الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، واإل 

وترشيح مراجعي الحسابات والتحقق من إستقالليتهم، ومراجعة خطة املراجع وأعماله وتقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم 

لتزام الشركة باألنظمة واللوائح ذات العالقة والتأكد من أهمية وجود إجراءات تقديم املالية واإلجراءات الالزمة بشأنها، والتحقق من إ

وفيما يلي جدول يبين أسماء رئيس وأعضاء اللجنة وعدد لداخلية وإعداد التقارير املالية ، الشكاوي املتعلقة بإجراءات الرقابة ا

 على النحو التالي: 2018العام املالي إجتماعاتها وتواريخ إنعقادها وحضور أعضائها لكل إجتماع خالل 

 طبيعة العضوية أعضاء لجنة املراجعة 

 ( إجتماعات5عدد إجتماعات لجنة املراجعة )

 اإلجتماع األول 

04/02/2018 

 اإلجتماع الثاني

21/05/2018 

 اإلجتماع الثالث

29/07/2018 

 اإلجتماع الرابع

09/09/2018 

 الخامساإلجتماع 

02/12/2018 

 موس ى عبداملحسن آل موس ى 1
 رئيس اللجنة السابق

  ✓ )مستفل(

 عزام عبدهللا أبا الخيل 2
 عضو اللجنة

 )مستقل(
  

 بدر سليمان الصليع 3
 عضو اللجنة

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (غير تنفيذي)

 محمد عبدهللا املنيع 4
 رئيس اللجنة الحالي

 )مستقل(
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

 أديب ابا نمي 5
 اللجنةعضو 

 )مستقل من خارج املجس(
 ✓ ✓ ✓ 
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: لجنة الترشيحات واملكافآت:
ً
 ثانيا

تختص لجنة الترشيحات واملكافآت باملهام املتعلقة بالترشيح ملجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ومكافآت املجلس واللجان واإلدارة 

العضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ومراجعة اإلحتياجات املطلوبة التنفيذية، وتشمل مهام اللجنة إقتراح سياسات ومعايير 

من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة، وتحديد جوانب الضعف 

ستقاللية األعضاء املستقلين وأي تعارض مصالح في عضويتهم والقوة، ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والتحقق من إ

في مجالس إدارات شركات أخرى، وإعداد وصف للوظائف وشروط التعاقد للمدراء التنفيذيين، وتقع ضمن مهامه وضع سياسة 

عة الدورية لسياسة ومعايير للمكافآت والحوافز ألعضاء املجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية من خالل معايير مرتبطة باألداء، واملراج

 إلتجاهات األساسية في سوق العمل .ااملكافآت بناء على أداء الشركة ومركزها املالي و 

على  2018وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتواريخ إنعقادها وحضور أعضائها لكل إجتماع خالل العام  

 النحو التالي:

 
الترشيحات أعضاء لجنة 

 واملكافآت
 طبيعة العضوية

 ( إجتماعين5عدد إجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت )

 األول  االجتماع

07/05/2018 

 الثانياالجتماع 

22/05/2018 

 الثالثاالجتماع 

10/09/2018 

 الرابعاالجتماع 

24/09/2018 

 الخامساالجتماع 

26/12/2018 

  )مستقل(رئيس اللجنة السابق  عبدالرحمن صالح آل عبيد./د 1

  )مستقل( عضو اللجنة وائل محمد السرحان  2

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ )مستقل(الحالي  اللجنة رئيس الشعيبي سعد فهد 3

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (غير تنفيذي)  عضو اللجنة بدر بن سليمان الصليع 4

  ✓ ✓ )مستقل( عضو اللجنة  عبدهللا عودة العنزي  5

  )مستقل(  عضو اللجنة عبدالعزيز الزبنسليمان  6

 : اللجنة التنفيذية:
ً
 ثالثا

تختص اللجنة التنفيذية باإلشراف على تنفيذ األهداف اإلستراتيجية واألولويات املالية والتشغيلية وتقييم اإلنتاجية طويلة األجل 

لعمليات الشركة التشغيلية، وتشمل مهامها مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط اإلستراتيجي مع اإلدارة التنفيذية والتحقق من كفاءة 

ذ الخطط اإلستراتيجية ومراجة توزيع موارد الشركة التي تحقق األهداف طويلة األجل وفق الخطط اإلستراتيجية، اإلجراءات لتنفي

واملراجعة الدورية لألهداف التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة، ومراجعة األهداف واإلستراتيجيات السنوية وطويلة األجل ومؤشرات 

املالية للشركة والشركات التابعة لها املتعلقة برأس مال الشركة والتدفقات النقدية ومقترحات  األداء املرتبطة بها، ودراسة األمور 

 اإلقتراض وموقف الشركة من إلتزاماتها املالية، والتحقق من النفقات الرأسمالية 

أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة ومراجعتها مع املوازنات املعتمدة لها، إضافة إلى دراسة القرارات اإلستراتيجية املتعلقة بالفرص 

 املنتجات وترشيد التكاليف.
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حيث لم تعقد اللجنة  2018وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتواريخ إنعقادها وحضور أعضائها خالل العام 

 .م22/03/2018في  سوى إجتماع واحد قبل إلغائها

التنفيذيةأعضاء اللجنة    طبيعة العضوية 

واحد عدد إجتماعات اللجنة التنفيذية إجتماع  

 االجتماع األول 

18/2/2018  

 ✓ )غير تنفيذي( رئيس اللجنة محمد بن عبدهللا الخريف 1

 ✓ )مستقل( عضو اللجنة عبدالرحمن صالح آل عبيد الدكتور/ 2

 ✓ )مستقل( عضو اللجنة فهد بن سعيد الشعيبي 3

 

 :الشركة في داخلي مراجع تعيينب املراجعة لجنة توصية

بتوظيف مراجع داخلى م 2018تم تقويته خالل العام  لجنة املراجعة ومرجعيته فريق عمل إلدارة املراجعة الداخليةيوجد لدى الشركة 

 من قبل لجنة املراجعة بالتعاقد مع ت، وتم باالضافة الى مدير االدارة
 
مكتب مراجعة متخصص للتعاون مع إدارة املراجعة  التوصية أيضا

 .لزيادة كفاءة فريق املراجعة الداخليةم وذلك 2019في العام  الداخلية

 التعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة:

أي تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، ولم يرفض املجلس األخذ بتوصية لجنة  2018ال توجد خالل العام 

 املراجعة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة أو تعيين املراجع الداخلي.

 سياسة املكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية في الشركة:

ضمن نظام  02/04/2018 سياسة مكافآت مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية من الجمعية العامة غير العادية فيتم إعتماد 

حوكمة الشركة والئحة مجلس اإلدارة ولوائح اللجان املشكلة، وتلتزم الشركة باألحكام ذات العالقة بنظام الشركات والضوابط 

 
 
لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة والئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة  واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 السوق املالية، وتتولى لجنة الترشيحات واملكافآت بمراجعة املكافآت واملعايير املرتبطة بها والتوصية ملجلس اإلدارة.

 :2018التنفيذية ومكافآتهم خالل العام وفيما يلي إيضاح عن سياسة مكافآت أعضاء املجلس واللجان واإلدارة 

:
ً
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:أوال

 للنظام األساس للشركة وسياسة مكافآت أعضاء املجلس واللجان املعتمدة فإنه يقع تحت سلطة الجمعية العامة للمساهمين 
 
طبقا

 النحو التالي:التحديد واملوافقة على املكافأة التي يحصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة على 

ريال )مائة وخمسون ألف ريال( أو بدل حضور  150,000وية من مبلغ معين ال يتجاوز نتتكون مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة الس -1

عن الجلسات أو نسبة معينة من صافي األرباح ويجوز الجمع بين إثنين أو أكثر من هذه املزايا في ضوء مانص عليه نظام 

 ية والنظام األساس للشركة.الشركات ولوائحه التنفيذ



 

30 
 

يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة املراجعة املشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل  -2

، وذلك باإلضافة إلى املكافأة التي يمكن أن أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إستشارية إضافية يكلف بها في الشركة

 لنظام الشركات ونظام 
 
 في مجلس اإلدارة أو في اللجان املستقلة من قبل مجلس اإلدارة ووفقا

 
يحصل عليها بصفته عضوا

 .الشركة األساس

يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة املقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو وإختصاصه  واملهام املنوطة به  -3

 التي يحضرها وغيرها من اإلعتبارات.و إستقالله وعدد الجلسات 

يجب أن ال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر  -4

 أو غير مباشر على ربحية الشركة.

 ضو في املجلس.يجوز أن تكون لرئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب مكافأة إضافية إلى مكافآتهم كع -5

يجب على مجلس اإلدارة الرفع بالتوصية إلى الجمعية العامة للشركة إلعتماد مكافآت املجلس املرتبطة بمبلغ معين أو نسبة  -6

 معينة من صافي األرباح وفق النظام.

ناء  على توصية تكون بدالت حضور اإلجتماعات وبدال املصروفات بقرار من مجلس اإلدارة، وتصرف وفق الطريقة التي يراها ب -7

 من لجنة الترشيحات واملكافآت

 ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماع الجمعية العامة. -8

 

 
 
الحد  الشركة فقد قرر املجلس عدم صرفاملالي الذي تمر به وضع لل وبناء  على سياسة املكافآت املعتمدة من الجمعية العامة وتقديرا

 للظروف التي تمر بها الشركة.تم ريال، و  150,000األعلى ملكافئة أعضاء مجلس اإلدارة والتي تبلغ 
 
وسيتم الرفع للتوصية  تخفيضها مراعاة

 العامة للتصويت على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بحسب السياسة.

 .2018خالل العام مكافآت وتعويضات أعضاء املجلس مقابل عضويتهم في املجلس واللجان  التاليويبين الجدول 
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 بالريال
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:
ً
 :مكافآت أعضاء اللجانثانيا

ألف ريـال 120 املعتمدة من الجمعية العامة على املكافآت التي يحصل عليها أعضاء اللجان واملحددة بمبلغ  اللجانإشتملت الئحة عمل 

إلى املدينة التي سيعقد  تحمل الشركة مصاريف السفر واملواصالتوت ريال 3000لكل عضو لجنة، وبدل حضور لكل إجتماع مبلغ وقدره 

 فيها اإلجتماع.

 :2018خالل العاماللجان  ويبين الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء

حضور  ت الثابتة )عدا بدلآاملكاف بالريال

 لجلسات(ا

 املجموع بدل حضور جلسات

 أعضاء لجنة املراجعة

 27,000 3,000 24,000 موس ى عبداملحسن آل موس ى

 0 0 0 عبدهللا أبا الخيلعزام 

 135,000 15,000 120,000 سليمان الصليع بدر 

 108,000 12,000 96,000 محمد عبدهللا املنيع

 81,000 9,000 72,000 أديب ابا نمي

 351,000 39,000 312,000 املجموع

 عضاء لجنة الترشيحات واملكافآتأ

 0 0 0 عبدالرحمن صالح ال عبيد د.

 0 0 0 محمد السرحانوائل بن 

 135,000 15,000 120,000 الشعيبي سعد فهد

 15,000 15,000 0 بدر بن سليمان الصليع

 54,000 6,000 48,000 عبدهللا عودة العنزي 

 0 0 0 سليمان عبدالعزيز الزبن

 204,000 36,000 168,000 املجموع

 أعضاء اللجنة التنفيذية

 3,000 3,000 0 الدكتور/ عبدالرحمن العبيد

 3,000 3,000 0 املهندس / محمد الخريف

 3,000 3,000 0 السيد / فهد الشعيبي

 9,000 9,000 0 املجموع

 

:
ً
 :مكافآت كبار التنفيذيينثالثا

يحدد مجلس اإلدارة بناء  على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت شروط التعاقد بما فيها املكافآت لكل من الرئيس التنفيذي ومدراء 

 متعلقة باملكافآت الثابتة السنوية والعالوات املتغيرة القائمة على تقييم مالي وغ
 
ير مالي اإلدارات بالشركة ضمن معايير تتم مراجعتها دوريا

اإلتجاهات األساسية في سوق داء، ومعايير للحوافز طويلة األجل لربط مصالح املديرين بمصالح مساهمي الشركة مع األخذ في اإلعتبار لأل 

 :2018ويبين الجدول أدناه مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين املدفوعة خالل العامالعمل ، 
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 العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها:

املعمول بها ال يوجد أي إنحراف جوهري بين املكافآت املمنوحة ألعضاء املجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين عن سياسات املكافآت 

 .2018ذات العالقة خالل العام 

 اإلستثمارات واإلحتياطات ملصلحة موظفي الشركة:

ن بإنشاء أي برامج أو إستثمارات أو إحتياطات ملصلحة موظفي الشركة، وتقع ضمن توجهات الشركة من خالل لم تقم الشركة حتى اآل 

 خاصة ملصلحة موظفي الشركة.إستراتيجية املوارد البشرية بدراسة إنشاء برامج وصناديق 

 :ترتيبات أو اتفاق تنازل أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد التنفيذيين عن أي مكافآت

 .بار التنفيذيين عن أي مكافآتالتوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو ك

مكافأة نهاية  املتغيرةاملكافآت  املكافآت الثابتة بالريال
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 في األرباح:     ترتيبات أو اتفاق تنازل أحد املساهمين عن أي حقوق 

 ال توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

 األعمال والعقود التي يكون فيها مصالح ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفيذيين أو ألي شخص ذي عالقة بهم:

 فيها وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفيذيين فيها أو 
 
ال توجد أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا

 .سوى ماتم ذكرة في بند التعامالت مع أطراف ذات عالقة اعاله منهمألي شخص ذي عالقة بأي 

 : الداخلية  ورأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخليةلرقابة اءات اجرية إلفعاليه لسنواجعة  المرانتائج 

 
 
  اإلجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية األهمية وتلعب دورا

 
الشركة مسؤولة عن إعداد نظام  في تحقيق أهداف الشركة، وإدارة محوريا

الشركة لوضع نظام رقابة يتناسب مع األهمية  رؤية وتقدير إدارةشامل وفعال للرقابة الداخلية. يستند نظام الرقابة الداخلية على 

 الشركة.  النسبية للمخاطر املالية وغيرها من املخاطر الكامنة في أنشطة

 خليةالدا لرقابةوا جعةالمرا لمجافى   متخصصة إدارة البدء فى وجود من خالللك وذ سليمة سسلى أع خليةالدا لرقابةا منظا ادعدإ تم

 منتظمةو دوريه رةبصو لها وتقدم كمةالحو لمجا فى تسارلمماا فضلأ ءساإر يدعم جعة مماالمرا لجنه لخال من يتهافاعل ودعم

 .  فعاليته ىمدو خليةالدا لرقابةا ملنظا مستمر تقييم فراتو يحقق بما ،جعةالمرا محل واالنشطة اتلوحدا عن ريرتقا

راجع بشكل دوري التقارير التي يتم إعدادها من إدارة املراجعه الداخليه واملراجعيينإضافة ملا ذكر فان لجنة املراجعة 
ُ
الخارجيين،  ت

لجة املالحظات التي ظهرت عن معاعلى لعمل تم ا 2018وتتضمن هذه التقارير تقييم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية، و في العام املالي 

بط الضواضع على حلها وو لعمل وابجدية جميع املالحظات لتعامل مع لي وتم اخالدم النظاا ويةتقف لهدوذلك خلية الدالرقابة ل اعماأ

 IFRSارها في املستقبل، وكانت أهم املالحظات: مخصص ديون العمالء الذى تم تكوينه بما يتماش ى مع املعيار املحاسبى تكرلعدم لكفيلة ا

تة العاملة والغير عاملة وتكوين مخصص بالهبوط الناتج من التقييم، دراسة ، إعداد دراسة من إستشارى خارجى لتقييم األصول الثاب9

، إعداد دراسة من داخل الشركة بمخزون قطع الغيار الغير 2016وحتى العام  2008املوقف الزكوي للشركة لألعوام السابقة من العام 

املقدم من إدارة الشركة بإستخدام االحتياطى النظامي  متحرك وبطئ الحركة وعدم الحاجة الى تكوين مخصصات، املوافقة على املقترح

مليون ريال إلطفاء جزء من الخسائر بعد أخذ موافقة اصحاب الصالحية، باالضافة الى سالبية رأس املال العامل والتى تؤثر  66والبالغ 

تم دراسة املعالجة املحاسبية واألثار املترتبة م التي سي2012ارض جده املباعة في عام  باألضافة إلى،على إستمرارية كفائة اعمال الشركة

على القوائم املالية للشركة وسيتم تعيين مكتب متخصص للدراسة وتقديم تقرير خالل شهر ابريل وسيتم نشر أي اثار مترتبة على 

 .القوائم املالية فور صدور التقرير

 :رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

بناء على ما ذكر نعتقد بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلي سليم وفّعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق، باالضافة الى 

التطورات والتحسينات التى بدء تفعيلها فى انظمة الرقابة وتحديث إدلة السياسات واإلجراءات وبناء  على املعلومات والبيانات املتاحة 
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 خذى قدرة الشركة على مواصلة أعمالها،أواملتوفرة نر 
 
يست مطلقة، بغض لومعقولة ت يوفر ضمانالي خداقابة م رنظار أن أي عتباإلباا

قسم وجعة المرلجنه امن قبل ة مستمرن والتطوير لتحسد اجهون لذلك فإوفاعلية تطبيقه . ونظمته أسالمة ى لنظر عن مدا

 وإدارة الشركة.خلية بالشركة الداجعة المرا

 قرارات الشركة:إ

 الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. تن سجال أأ( 

 رقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.لن نظام اأب( 

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

 تطبيق الئحة حوكمة الشركات:

الصادرة من هيئة السوق املالية من خالل منظومة مبادئ حوكمة الشركات في إطار تعمل الشركة على تطبيق الئحة حوكمة الشركات 

قواعد حوكمة الشركة املعتمدة من مجلس اإلدارة بما ال تتعارض مع األحكام اإللزامية في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة 

نظامية ذات العالقة، واللوائح والسياسات املرتبطة بعمل مجلس السوق املالية، وفي إطار النظام األساس للشركة واألنظمة واللوائح ال

 .                              اإلدارة ولجان الشركة ولوائح وسياسات وإجراءات العمل الداخلية

اإلجراءات وتعمل الشركة على مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها بمراجعة آليات تطبيق قواعد الحوكمة واللوائح والسياسات و  

 ألفضل املمارسات، كما تعمل الشركة على مراجعة 
 
الداخلية بما يلبي إحتياجات الشركة بهدف التطوير والتحسين املستمر وصوال

قواعد حوكمة الشركة وتحديثها للتوافق مع املتطلبات النظامية وإختيار أفضل املمارسات في حوكمة الشركات بما يتناسب مع طبيعة 

 لحقوق أصحاب املصالح والعمل على تنمية الشراكة املجتمعية، أعمالها وأهدا
 
 لحقوقهم وحفظا

 
 ملصالح مساهميها وحماية

 
فها تعظيما

 بتطبيق جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية، بإستثناء األحكام 
 
وقد قامت الشركة عمليا

 :دناهالواردة أ

 أسباب عدم التطبيق الفقرة / نص املادة  رقم الفقرة املادةرقم 
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)مادة 

 إسترشادية(

- 

شروط أمين السر  ) أن يكون حاصل على شهادة جامعية في القانون 

أو املالية أو املحاسبة أو اإلدارة أو مايعادلها، وأن تكون لديه خبرة 

 عملية ذات صلة ال تقل عن ثالث سنوات(

حاصل على درجة املاجستير في القانون، ولديه خبرة تزيد الحالي أمين سر املجلس 

 عن ثالث سنوات في حوكمة الشركات وعالقات املستثمرين.

39 

)مادة 

  إسترشادية(

 أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية(وتأهيل التدريب )تدريب  -

املعينين بسير أعمال الشركة تقوم الشركة بإحاطة أعضاء املجلس واملدراء 

وستعمل الشركة باإلهتمام بدراسة خطط لبرامج خاصة وتدريبة وتأهيل  وأنشطتها،

 .أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفق إحتياجات الشركة

41 

)مادة 

  إسترشادية(

 هـ
يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم التقييم )

 كل ثالث سنوات. خارجية مختصة ألدائهجهة 

تقوم لجنة يوجد لدى الشركة سياسة معتمدة لتقييم أعضاء مجلس اإلدارة و 

املكافآت والترشيحات من ضمن مهامها مراجعة هيكل املجلس واإلدارة التنفيذية 

واإلحتياجات املناسبة من املهارات والخبرات والقدرات واملؤهالت وجوانب الضعف 

الحاجة إلى دراسة وستعمل على والقوة  في املجلس وتقديم اقتراحات معالجتها،

 .وفق ما يتناسب مع طبيعة أعمال الشركة وإحتياجاتهاتقييم جهة خارجية 
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70 

)مادة 

 استرشادية(

 

 تشكيل لجنة إدارة املخاطر -

وستعمل لم ترى الشركة الحاجة خالل العام لتشكيل لجنة مختصة باملخاطر 

الشركة ضمن التطوير والتحسين املستمر ألنظمة الرقابة الداخلية بدراسة الحاجة 

 إلى تشكيل لجنة مختصة بإدارة املخاطر.

71 

)مادة 

 استرشادية(

 اختصاصات لجنة إدارة املخاطر -

وضعت الشركة  سياسة إدارة املخاطر بما يتناسب مع طبيعة وجحم أنشطتها 

املخاطر وتصنيفها وطرق ادارتها من خالل اإلدارة التنفيذية وتقديم وتشمل تحليل 

تقاريرها ، وسوف تدرس الشركة تشكيل لجنة إدارة املخاطروإختصاصاتها وفق 

 املادة.

72 

)مادة 

 استرشادية(

 لعدم تشكيل لجنة إدارة املخاطر. اجتماعات لجنة إدارة املخاطر -

78 

 أ

)فقرة من 

مادة 

 استرشادية(

 

 عن أعمالها 
ً
 مكتوبا

ً
تعد وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية تقريرا

وتقدمه إلى مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بشكل ربع سنوي على 

 لنظام الرقابة الداخلية 
ً
األقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييما

وبيان  في الشركة وما انتهت إليه الوحدة أو اإلدارة من نتائج وتوصيات،

اإلجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات 

املراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها السيما في حال عدم املعالجة 

 في الوقت املناسب ودواعي ذلك.

وسيتم دراسة  فترة تقديم التقرير  للمراجعة الداخلية  يتم تقديم تقارير دورية

 ومحتواه ومدى إمكانية ذلك وفق طبيعة أعمال الشركة وإحتياجاتها.

85 

)مادة 

 استرشادية(

 تحفيز العاملين -
وستعمل الشركة على ، تعقد الشركة ورش عمل للعاملين لإلستماع إلى آرائهم

 للعاملين في الشركة،دراسة وضع برامج تطوير وتحفيز املشاركة واألداء 

87 

)مادة 

  استرشادية(

 ستقوم الشركة بدراسة وضع سياسة املسؤولية اإلجتماعية وفق املادة. املسؤولية االجتماعية -

88 

)مادة  

 استرشادية(

 مبادرات العمل االجتماعي -

لم تقم الشركة بمبادرات للعمل اإلجتماعي وفق املادة وستعمل الشركة من خالل 

سياسة املسئولية اإلجتماعية على دراسة برامج ووسائل طرح مبادرات وضع 

 الشركة في مجال العمل اإلجتماعي وضمها في سياق املسئولية اإلجتماعية

95 

)مادة 

 استرشادية(

 تشكيل لجنة حوكمة الشركات -

 وستعمل 2018لم ترى الشركة الحاجة إلى تشكيل لجنة للحوكمة خالل العام 

الشركة على دراسة مدى الحاجة الى لجنة مختصة في حوكمة الشركة 

 وإختصاصاتها.

 

 

   عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي على الشركة:

 أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة  إشرافية أو تنظيمية أو 
 
 إحترازيا

 
ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبيرا

 .2018قضائية خالل العام 
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 إجراءات بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

الشركة حق املساهم في اإلستفسار وتوجيه األسئله وتقديم املقترحات وامللحوظات أثناء يكفل النظام األساس للشركة وقواعد حوكمة 

إنعقاد الجمعيات العامة للشركة، كما يمكن ألي من مساهمي الشركة تقديم أي مقترحات أو ملحوظات  حيال الشركة وأدائها عن طريق 

 جلس اإلدارة بأي مقترحات أو ملحوظات إن وجدت.البريد اإللكتروني أو من خالل اإلتصال الهاتفي، ويتم إحاطة م

 املساهمة اإلجتماعية للشركة:

، وقد قامت الشركة بالتعاون مع جمعية البر بتوظيف عدد من  تؤمن الشركة بأهمية مسئوليتها اإلجتماعية ومبادرات العمل اإلجتماعي

 نية واملادية للجمعية مقابل التدريب.الجمعية بتدريبهم باإلضافة إلى بعض التبرعات العي الكفآت التي تقوم

 أسهم الخزينة:

 .ال توجد لدى الشركة أي أسهم خزينة حتى نهاية العام

 تعيين مراجع الحسابات للشركة:

 لحسابات الشركة عن العام  البسامبتعيين السادة / شركة  28/06/2018قررت الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 
 
وشركاه مراجعا

ولم يقم مجلس اإلدارة بالتوصية بتغييره قبل إنتهاء  وفق توصية مجلس اإلدارة للجمعية بناء  على ترشيح لجنة املراجعة 2018الحالي 

 الفترة املعين ألجلها.

توصيته بتعيين مراجع الحسابات للعام املالي  2019وسوف يعرض مجلس اإلدارة على الجمعية العامة في موعد إنعقادها خالل العام 

 بناء  على ترشيح لجنة املراجعة. 2019

 معايير املحاسبة املعتمدة في الشركة:

 من 16و 15و 9قامت الشركة بتطبيق املعايير الدولية إلعداد التقرير املالي رقم  
 
، وتم إحتساب األثر املالي الناتج عن   1/1/2018إعتبارا

، بلغت الذمم املدينة التجارية ومخصص انخفاض قيمة الذمم  2018يناير  1التطبيق على األرصدة اإلفتتاحية من تاريخ التطبيق كما في 

مليون ريال سعودي على التوالي. قامت اإلدارة بإجراء تقييم إلنخفاض قيمة الذمم  139مليون ريال سعودي و 302ينة التجارية مبلغ املد

األدوات املالية" ألول مرة وعليه تم  - 9، عند تطبيق "املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 2018يناير  1املدينة التجارية للمجموعة كما في 

ا بعملية تقييم انخفاض قيمة  49.5اف بمخصص انخفاض في الذمم املدينة التجارية بمبلغ اإلعتر  مليون ريال سعودي. تقوم اإلدارة حالي 

. إال أن هذا التقييم لم 9، بحسب متطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  2018ديسمبر  31الذمم املدينة التجارية للمجموعة كما في 

تاريخ تقريرنا. وعليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هناك أي تسوية ضرورية للقيمة الدفترية للذمم املدينة التجارية  يكتمل كما في

 . 2018ديسمبر  31ومخصص انخفاض القيمة املتعلق بها كما في 

 محاسبين القانونيين.وال يوجد أي إختالف في املعايير املطبقة عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية لل
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 :املراجع الخارجي على القوائم السنوية اتتحفظ

 م  2018تقرير مراجع الحسابات للعام املالي كما تم ذكره في  أساس الرأي املتحفظ

مليون ريال  302، بلغت الذمم املدينة التجارية ومخصــــص انخفاض قيمة الذمم املدينة التجارية مبلغ  2018ديســــمبر  31كما في  -1

مليون ريال ســــــــــــعودي على التوالي. قامت اإلدارة بإجراء تقييم إلنخفاض قيمة الذمم املدينة التجارية للمجموعة  139ســــــــــــعودي و

األدوات املـاليـة" ألول مرة وعليـه تم اإلعتراف بمخصـــــــــــــص  - 9"املعيـار الـدولي للتقرير املـالي رقم ، عنـد تطبيق 2018ينـاير  1كمـا في 

ا بعمليــة تقييم انخفــاض قيمــة الــذمم  49.5انخفــاض في الــذمم املــدينــة التجــاريــة بمبلغ  مليون ريــال ســـــــــــــعودي. تقوم اإلدارة حــاليــ 

. إال أن هذا التقييم لم 9متطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  ، بحسب 2018ديسمبر  31املدينة التجارية للمجموعة كما في 

يكتمل كما في تاريخ تقريرنا. وعليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هناك أي تســـــــــــــوية ضـــــــــــــرورية للقيمة الدفترية للذمم املدينة 

 . 2018ديسمبر  31التجارية ومخصص انخفاض القيمة املتعلق بها كما في 

بالحوكمة فيما يتعلق بصحة املعالجة املحاسبية التي خالل أعمال املراجعة التي قمنا بها ، فقد تم لفت انتباهنا من قبل املكلفين  -2

. تقوم اإلدارة في الوقت الحالي  2016حتى  2012اتبعتها الشركة في معامالت بيع وإعادة شراء األراض ي التي تمت خالل األعوام من 

وفقا لذلك، وكما في تاريخ إبداء بالعمل على تعيين جهة مســــــــــــتقلة إلجراء مراجعة تفصــــــــــــيلية لجميع املعامالت والقيود املعلقة بها. 

 .2018ديسمبر  31رأينا، لم نتمكن من تقييم القيمة الدفترية لألراض ي املدرجة في ممتلكات وآالت ومعدات كما في 

 في تقرير مراجع الحسابات للعام املالي ك
ً
 م  لفت اإلنتباه التالي:2018ما ورد أيضا

حول هذه القوائم املالية املوحدة، والذي يشير إلى أنه تم إعداد القوائم املالية املوحدة على فرضية أن املجموعة سوف  1رقم ايضاح  -1

مليون  147.5تجاوزت املطلوبات املتداولة للمجموعة املوجودات املتداولة بمبلغ  2018ديسمبر  31تستمر كمنشأة مستمرة. كما في 

ثل بشكل رئيس ي في القروض قصيرة األجل والجزء املتداول من القروض متوسطة وطويلة االجل والبالغة ريال سعودي، وهو ما يتم

مليون ريال سعودي على التوالي. باإلضافة إلى ذلك، لم تلتزم املجموعة ببعض التعهدات املالية  181.8مليون ريال سعودي و  130.8

 بالتفاوض إلعادة جدولة القروض من أجل حل قضية عدم اإللتزام بالتعهدات . تقوم املجموعة حا2018ديسمبر  31للقروض كما في 
 
ليا

املالية للقروض. تعتقد اإلدارة أن املجموعة ستنجح في إعادة هيكلة القروض وحل قضية عدم اإللتزام في املستقبل القريب. باإلضافة 

دارة املجموعة انها قادرة على تدوير قروضها قصيرة األجل وذلك إلى ذلك، تعتزم إدارة املجموعة تدوير قروضها قصيرة االجل. تعتقد إ

بناءا على خبرتها السابقة. وعليه تم اعداد القوائم املالية املوحدة على أساس مبدأ اإلستمرارية واستمرار تصنيف القروض وفقا 

 لشروط السداد األصلية.

ر إلى قيام اإلدارة بتقييم انخفاض قيمة املمتلكات واآلالت واملعدات كما حول القوائم املالية املوحدة املرفقة والذي يشي 4ايضاح رقم  -2

. يتضمن التقييم افتراضات تتعلق بحجم املبيعات املستقبلية واألسعار ومعدالت النمو السنوية و معدالت النمو 2018ديسمبر  31في 

فتراضات بشكل كبير على نجاح العمليات املستقبلية النهائية ومعدالت الخصم والعوامل األخرى ذات الصلة. تعتمد نتائج هذه اإل 

بحسب تقديرات اإلدارة وتحقيق خططها في املستقبل. بناء  على نتيجة انخفاض القيمة ، قامت اإلدارة بإثبات خسارة انخفاض القيمة 

سعودي. تثق اإلدارة في قدرتها على مليون ريال  6.5بقيمة  2018ديسمبر  31في القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت واملعدات كما في 

، بعد اإلنخفاض  2018ديسمبر  31الوفاء بخطة أعمالها املستقبلية وتعتقد أن القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت واملعدات كما في 

 املعترف به، سيتم استردادها في النهاية من العمليات املستقبلية.

حول هذه القوائم املالية املوحدة والذي يشير إلى قيام اإلدارة بتعيين مستشار خارجي لتقييم انخفاض قيمة بعض  4 رقمايضاح  -3

مليون ريال والتي لم يتم استخدامها بالكامل خالل السنة  75املوجودات غير املستخدمة باملمتلكات واآلالت واملعدات البالغ قدرها 
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مليون ريال سعودي للسنة  36.9ناء على نتائج هذا التقييم ، تم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ . ب2018ديسمبر  31املنتهية في 

. تعتقد اإلدارة أن هذه املوجودات لديها القدرة على توفير منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة وعليه، 2018ديسمبر  31املنتهية في 

 . 2018ديسمبر  31اإلنخفاض في القيمة، ال تتعدى قيمتها القابلة لإلسترداد كما في  فإن القيمة الدفترية لهذه املوجودات ، بعد

 أمر آخر

بواسطة مراجع حسابات أخر  2017ديسمبر  31تم مراجعة القوائم املالية املوحدة للمجموعة عن السنة املالية املنتهية في 

 غير متحفظ بتاريخ 
 
 . 2018مارس  29والذي أصدر تقريرا

 

 

 : 2018يات العامة للمساهمين خالل العام الجمع

( جمعيات تمت املوافقة فيها على عدد من البنود والذي تم األعالن عن نتائجها في حينه على 6) 2018عقدت الشركة خالل العام املالي 

 :2018العامة املنعقدة خالل  اتللجمعي أعضاء املجلسحضور و تواريخ والجدول أدناه يبين  موقع السوق املالية السعودية )تداول( 

 األعضاء الحاضرين نوع الجمعية التاريخ #

 عادية م02/04/2018 1
 محمد عبدهللا الخريف

 حسان مريزن عسيري 

 عادية 24/04/2018 2

 محمد عبدهللا الخريف

 عبدالرحمن صالح آل عبيد د.

 بدر سليمان الصليع

 فهد سعد الشعيبي

 حسان مريزن عسيري 

 موس ى عبداملحسن املوس ى

 عادية 27/06/2018 3

 عبدالرحمن صالح آل عبيد د.

 حسان مريزن عسيري 

 موس ى عبداملحسن املوس ى

 عادية 06/09/2018 4

 بدر سليمان الصليع

 فهد سعد الشعيبي

 حسان مريزن عسيري 

 غير عادية 10/09/2018 5

 عبدالرحمن صالح آل عبيد د.

 بدر سليمان الصليع

 فهد سعد الشعيبي

 حسان مريزن عسيري 

 عادية 31/12/2018 6

 عبدالرحمن صالح آل عبيد د.

 بدر سليمان الصليع

 سعد عماش الشمري 
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  سجل املساهمين:

 

 عدد الطلبات
 

 أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد الطلبات أسباب الطلب تاريخ الطلب

 اجراءات الشركات م02/08/2018 11 اجراءات الشركات م01/03/2018 1

 الجمعية العامة م06/08/2018 12 اجراءات الشركات م28/02/2018 2

 الجمعية العامة م02/09/2018 13 الجمعية العامة م15/03/2018 3

 الجمعية العامة م09/09/2018 14 الجمعية العامة م01/04/2018 4

 اجراءات الشركات م17/19/2018 15 الجمعية العامة م06/04/2018 5

 اجراءات الشركات م10/10/2018 16 الشركاتاجراءات  م18/04/2018 6

 اجراءات الشركات م24/10/2018 17 الجمعية العامة م22/04/2018 7

 اجراءات الشركات م26/11/2018 18 اجراءات الشركات م05/06/2018 8

 الجمعية العامة 12/12/2018 19 الجمعية العامة م26/06/2018 9

 - - - الشركاتاجراءات  م26/07/2018 10

 

 شكر وتقدير مجلس اإلدارة

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بالشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة وعمالؤها ومورديها ومستشاريها على جهودهم وتعاونهم، 

ويعرب املجلس عن تقديره لجميع موظفي الشركة وشركاتها التابعة، وجميع الجهات التي تربطها بها عالقة على الجهود التي بذلوها 

، ويتطلع املجلس بالنهوض بأداء الشركة خالل العام القادم واألعوال املقبلة بما يحقق 2018الشركة خالل العام املالي  والتعاون البناء مع

 تطلعات مساهميها إن شاء هللا.

 

 

 


