
نشــرة إصـدار أسهـم حقـوق أولويـة
الشركة السعودية لصناعة الورق

الشركـــة السعوديـــة لصناعـــة الورق هـــي شركـــة مساهمـــة سعوديـــة بموجـــب القـرار الوزاري رقــم )635( وتاريــخ 1427/03/12هـ )الموافـــق 2006/04/10م( ومقيـــد في السجـــل التجـــاري رقم )2050028141( الصــــادر من مدينـــة
الدمام بتاريخ 1415/01/10هـ )الموافق 1994/06/20م(.

طرح أربعة عشـــر مليونـــًا وخمسمائــة ألف )14,500,000( سهـــم عـــادي بسعـــر طـــرح يبلـــغ عشـــرة )10( رياالت سعودية للسهـــم الواحـــد عن طريق إصـــدار أسهـــم حقـــوق أولوية بقيمـــة إجماليـــة تبلـــغ مائة وخمســـة وأربعـــون
مليون )145,000,000( ريال سعودي، وتمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة )75.52%( تقريبا ليصبح رأس مال الشركة ثالثة وثالثون مليونًا وسبعمائة ألف )337,000,000( ريال سعودي.

فترة التـداول: تبدأ من يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م( وتنتهي في يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(
فترة االكتتاب: تبدأ من يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م( وتنتهي في يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(

الشــركة الســعودية لصناعــة الــورق )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ »الشــركة« أو »صناعــة الــورق«( شــركة مســاهمة 
ســعودية، تأسســت فــي البدايــة كفــرع لمؤسســة فرديــة تحــت مســمى »المؤسســة الســعودية لصناعــة اللــب و 
الــورق« فــي تاريــخ 1410/04/15هـــ )الموافــق 1989/11/13م( و تــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري رقــم )19540(، و مــن ثــم 
تحولــت إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة تحــت مســمى »الشــركة الســعودية لصناعــة الــورق« بموجــب الســجل 
التجــاري رقــم )2050028141( و تاريــخ 1415/01/10هـــ )الموافــق 1994/06/20م( الصــادر مــن مدينــة الدمــام، و بعدهــا تحولــت 
الشــركة إلــى شــركة مســاهمة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )635( و تاريــخ 1427/03/12هـــ )الموافــق 2006/04/10م( و 
ــخ 1427/05/17هـــ )الموافــق 2006/06/14م( ، ومقرهــا الرئيســي فــي مدينــة الدمــام –  ــم إدراج أســهم الشــركة بتاري ت

المدينــة الصناعيــة الثانيــة – شــارع األحســاء ص.ب 7169 الرمــز البريــدي 2598-34326.

يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي مائــة واثنــان وتســعون مليــون )192.000.000( ريــال ســعودي، مقســم إلــى تســعة عشــر 
مليونــًا ومئتــان ألــف )19.200.000( ســهمًا عاديــًا )»األســهم«( بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت للســهم الواحــد 
مدفوعــة القيمــة بالكامــل )ويشــار إليهــا منفــردة بـــ »ســهم حالــي« ومجتمعــة بـــ »األســهم الحاليــة«(. وكمــا فــي 
ــر مــن أســهم الشــركة(  ــر )ممــن يمتلكــون 5% أو أكث ــخ هــذه النشــرة )»النشــرة«(، للشــركة مســاهم واحــد كبي تاري
وهــو رائــد عبــد الرحمــن عبــد العزيــز المشــعل والــذي يملــك )6.227.904( ســهم أي مــا نســبته )32.437%( مــن أســهم 
الشــركة قبــل الطــرح. وبتاريــخ 1443/03/12هـــ )الموافــق 2021/10/18م(، أوصــى مجلــس إدارة الشــركة بزيــادة رأس مــال 
ــال ســعودي  ــة وخمســة وأربعــون مليــون )145.000.000( ري ــة بقيمــة مائ الشــركة مــن خــال طــرح أســهم حقــوق أولوي

وذلــك بعــد الحصــول علــى جميــع الموافقــات النظاميــة الازمــة وموافقــة الجمعيــة غيــر العاديــة. 

وفــي يــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأس 
ــرح  ــي ط ــاب ف ــل االكتت ــاب«(، ويتمث ــا بـ»االكتت ــار إليه ــة )ويش ــوق أولوي ــهم حق ــدار أس ــال إص ــن خ ــركة م ــال الش م
ــد )ويشــار إليهــا بـ»أســهم حقــوق األولويــة« أو  ــًا و خمســمائة ألــف )14.500.000( ســهم عــادي جدي أربعــة عشــر مليون
»األســهم الجديــدة«( بســعر طــرح يبلــغ )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد )ويشــار إليــه بـ»ســعر الطــرح«(، 
ــعون  ــان وتس ــة واثن ــن مائ ــركة م ــال الش ــادة رأس م ــك لزي ــعودية وذل ــاالت س ــرة ري ــا )10( عش ــمية قدره ــة اس وبقيم
مليــون )192.000.000( ريــال ســعودي مقســم إلــى تســعة عشــر مليونــًا ومئتــان ألــف )19.200.000( ســهم عــادي إلــى ثاثمائــة 
وســبعة وثاثــون مليــون )337.000.000( ريــال ســعودي مقســم إلــى ثاثــة وثاثــون مليونــًا وســبعمائة ألــف )33.700.000( 
ــر  ــة غي ــة العام ــة الجمعي ــة وموافق ــة الازم ــات النظامي ــع الموافق ــى جمي ــول عل ــد الحص ــك بع ــادي، وذل ــهم ع س

العاديــة.

ــة«  ــوق األولوي ــة بـــ »حق ــا مجتمع ــار إليه ــداول )ويش ــة للت ــة قابل ــة كأوراق مالي ــوق األولوي ــدار حق ــم إص ــوف يت س
ــر  ــة غي ــة العام ــاد الجمعي ــوم انعق ــداول ي ــة ت ــهم بنهاي ــن لألس ــاهمين المالكي ــة«( للمس ــق أولوي ــردة بـــ »ح ومنف
ــجل  ــي س ــن ف ــة«( والمقيدي ــخ األحقي ــه بـ»تاري ــار إلي ــال )ويش ــادة رأس الم ــى زي ــة عل ــة الموافق ــة المتضمن العادي
ــر  ــة غي ــة العام ــاد الجمعي ــوم انعق ــي ي ــداول يل ــوم ت ــي ي ــة ثان ــي نهاي ــداع ف ــز اإلي ــدى مرك ــركة ل ــاهمي الش مس
العاديــة المتضمنــة الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال بتاريــخ **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( )ويشــار إليهــم 
ــي  ــوق ف ــك الحق ــودع تل ــى أن ت ــد«( عل ــاهم المقي ــن بـــ »المس ــن« ومنفردي ــاهمين المقيدي ــن بـــ »المس مجتمعي
محافــظ المســاهمين المقيديــن بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بعــدد )0.755( حــق تقريبــا لــكل )1( ســهم 

ــك بســعر الطــرح. ــد وذل ــاب بســهم واحــد جدي ــة االكتت ــه أحقي ــي كل حــق لحامل مــن أســهم الشــركة ويعط

ــتثمرين  ــم بـــ »المس ــار إليه ــتثمرين )ويش ــة المس ــن عام ــم م ــن وغيره ــاهمين المقيدي ــكان المس ــيكون بإم وس
ــاب فــي أســهم  ــدة – التــداول واالكتت ــاب فــي األســهم الجدي ــداول الحقــوق واالكتت ــن يجــوز لهــم ت الجــدد«( – الذي
ــداول  ــرة الت ــدأ فت ــوق«(. وتب ــداول« أو »الس ــا بـــ »ت ــار إليه ــعودية )ويش ــة الس ــوق المالي ــي الس ــة ف ــوق األولوي حق
وفتــرة االكتتــاب فــي يــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( علــى أن تنتهــي فتــرة التــداول فــي يــوم 
**/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( )ويشــار إليهــا بـــ »فتــرة التــداول«(، بينمــا تســتمر فتــرة االكتتــاب حتــى نهايــة 
يــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( )ويشــار إليهــا بـــ »فتــرة االكتتــاب«(. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فتــرة التداول 
وفتــرة االكتتــاب ســوف تبــدآن فــي نفــس اليــوم فــي حيــن تســتمر فتــرة التــداول حتــى انتهــاء اليــوم الســادس مــن 

ــة نفــس الفتــرة.  ــة اليــوم التاســع مــن بداي ــة الفتــرة، بينمــا تســتمر فتــرة االكتتــاب حتــى نهاي بداي

وســيكون بإمــكان المســاهمين المقيديــن تــداول حقــوق األولويــة خــال فتــرة التــداول وذلــك مــن خــال بيــع الحقــوق 
المكتســبة أو جــزء منهــا أو شــراء حقــوق إضافيــة عــن طريــق الســوق. كمــا ســيكون بإمــكان المســتثمرين الجــدد 
خــال فتــرة التــداول القيــام بشــراء حقــوق عــن طريــق الســوق وبيــع الحقــوق التــي يتــم شــراؤها خــال فتــرة التــداول.  

وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحله واحدة وفقا لما يلي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.. 1
ســيتاح للمســاهم المقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه خــال فتــرة االكتتــاب، وفــي حــال شــراءه حقوقــا . 2

جديــدة فســيتاح لــه االكتتــاب بهــا بعــد انتهــاء فتــرة تســويتها )يومــي عمــل(.
ــرة . 3 ــوق مباش ــراء الحق ــة ش ــوية عملي ــد تس ــدة بع ــهم الجدي ــي األس ــاب ف ــدد االكتت ــتثمرين الج ــيتاح للمس س

ــل(.  ــي عم )يوم
ســيتاح االكتتــاب إلكترونيــا عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيقــات التــداول التــي يتــم مــن . 4

خالهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء باإلضافــة إلــى االكتتــاب فــي القنــوات والوســائل األخــرى المتوفــرة لــدى 
الوســيط.

ــة«(  ــهم المتبقي ــا بـــ »األس ــار إليه ــاب )ويش ــرة االكتت ــاء فت ــد انته ــا بع ــب به ــم يكتت ــهم ل ــى أس ــال تبق ــي ح وف
فســتطرح تلــك األســهم )بســعر الطــرح كحــد أدنــى( علــى عــدد مــن المســتثمرين ذوي الطابــع المؤسســي )ويشــار 
ــك  ــوم تل ــي«(. وتق ــرح المتبق ــذه بـــ »الط ــرح ه ــة الط ــى عملي ــار إل ــتثمارية«( )ويش ــات االس ــم بـــ »المؤسس إليه
المؤسســات االســتثمارية بتقديــم عروضهــا لشــراء األســهم المتبقيــة وســيتم اســتقبال تلــك العــروض ابتــداء مــن 

ــوم  ــن ي ــاءا م ــة مس ــاعة الخامس ــى الس ــق **/**/****م( وحت ــوم **/**/****هـــ )المواف ــًا ي ــرة صباح ــاعة العاش الس
ــهم  ــص األس ــيتم تخصي ــي«(. وس ــرح المتبق ــرة الط ــا بـــ »فت ــار إليه ــق **/**/****م( )ويش **/**/****هـــ )المواف
ــرح(  ــعر الط ــن س ــل ع ــرط أن ال يق ــل )ش ــل فاألق ــم األق ــى ث ــرض األعل ــتثمارية ذات الع ــات االس ــة للمؤسس المتبقي
علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى المؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض. وســوف يتــم 
تســديد إجمالــي ســعر طــرح األســهم المتبقيــة للشــركة وتــوزع باقــي متحصــات عمليــة الطــرح )بمــا يتجــاوز ســعر 
ــاه  ــد أقص ــي موع ــتحقه ف ــا يس ــب م ــتحقيها كل بحس ــى مس ــتقطاعات عل ــوم أو اس ــاب أي رس ــدون احتس ــرح( ب الط

**/**/****م(. ــق  )المواف **/**/****هـــ 

وفــي حــال لــم تكتتــب المؤسســات االســتثمارية فــي جميــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم، فســيخصص مــا 
ــروط  ــم ) 13( »ش ــع القس ــًا راج ــرح )فض ــعر الط ــرائها بس ــيقوم بش ــذي س ــة ال ــد التغطي ــهم لمتعه ــن أس ــى م تبق
وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب«(. وســيتم اإلعــان عــن عمليــة التخصيــص النهائيــة فــي موعــد أقصــاه يــوم 
**/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( )ويشــار إليــه بـــ »تاريــخ التخصيــص«( )فضــا راجــع القســم )13( »شــروط وأحكام 
وتعليمــات االكتتــاب«(. وبعــد اكتمــال عمليــة االكتتــاب، ســيصبح رأس مــال الشــركة ثاثمائــة وســبعة وثاثــون مليــون 
ــيتم  ــادي. وس ــهم ع ــف )33.700.000( س ــبعمائة أل ــًا وس ــون مليون ــة وثاث ــى ثاث ــم إل ــعودي، مقس ــال س )337.000.000( ري
ــة  ــروض البنكي ــداد الق ــى س ــة إل ــام باإلضاف ــواد خ ــة وم ــول ثابت ــراء أص ــي ش ــرح ف ــات الط ــي متحص ــتخدام صاف اس

ــرح«(. ــات الط ــتخدام متحص ــم )7( »اس ــع القس ــا راج )فض

ــهم  ــتكون األس ــة. وس ــوق تفضيلي ــه حق ــهم لحامل ــي أي س ــده، وال يعط ــة واح ــن فئ ــركة م ــهم الش ــع أس إن جمي
ــي  ــق ف ــه الح ــهم لحامل ــي كل س ــة. ويعط ــهم القائم ــا لألس ــاوية تمام ــل ومس ــة بالكام ــة القيم ــدة مدفوع الجدي
ــة  ــة العام ــاع الجمعي ــور اجتم ــاهم«( حض ــه بـــ »المس ــار إلي ــركة )ويش ــي الش ــاهم ف ــكل مس ــق ل ــد ويح ــوت واح ص
للمســاهمين )ويشــار إليهــا بـــ »الجمعيــة العامــة«( )ســواء العاديــة أو غيــر العاديــة( والتصويــت فيــه. وسيســتحق 

ــدت(.  ــا )إن وج ــخ إصداره ــد تاري ــا بع ــن توزيعه ــركة ع ــن الش ــاح تعل ــدة أي أرب ــهم الجدي ــو األس مالك

تــم إدراج أســهم الشــركة فــي الســوق )بعــدد ســبعة ماييــن ومئتــان ألــف )7.200.000( ســهم وبقيمــة إســمية قدرهــا 
عشــرة )10( ريــاالت للســهم الواحــد والتــي تمثــل 30% مــن رأس مــال المصــدر البالــغ مئتــان وأربعــون مليــون 240.000.000 
ريــال ســعودي( بتاريــخ 1427/05/17هـــ )الموافــق 2006/06/14م(. وقــد قامــت الشــركة الحقــًا بزيــادة رأس مالهــا بتاريــخ 
ــون  ــة ملي ــى ثاثمائ ــال ســعودي إل ــون )240.000.000( ري ــان وأربعــون ملي 1429/04/06هـــ )الموافــق 2008/04/12م( مــن مئت
ــاح المبقــاة  ــد األرب ــال ســعودي مــن بن ــغ ســتون مليــون )60.000.000( ري ــل مبل ــال ســعودي عــن طريــق تحوي )300.000.000( ري
ــركة  ــت الش ــا قام ــهم. كم ــون )30.000.000( س ــون ملي ــهم ثاث ــدد األس ــح ع ــهم ليصب ــكل 4 أس ــي ل ــهم مجان ــح س ومن
بزيــادة رأس مالهــا بتاريــخ 1433/05/10هـــ )الموافــق 2012/04/02م( مــن ثاثمائــة مليــون )300.000.000( ريــال ســعودي إلــى 
ثاثمائــة وخمســة وســبعون مليــون )375.000.000( ريــال ســعودي عــن طريــق منــح ســهم مجانــي لــكل 4 أســهم ليصبــح 
عــدد األســهم ســبعة وثاثــون مليونــًا وخمســمائة ألــف )37.500.000( ســهم. كمــا قامــت الشــركة بزيــادة رأس مالهــا 
ــال ســعودي  ــون )375.000.000( ري ــة وخمســة وســبعون ملي ــخ 1435/07/05هـــ )الموافــق 2014/05/04م( مــن ثاثمائ بتاري
ــال ســعودي عــن طريــق منــح ســهم مجانــي لــكل 5 أســهم ليصبــح  إلــى أربعمائــة وخمســون مليــون )450.000.000( ري
عــدد األســهم خمســة وأربعــون مليــون )45.000.000( ســهم. كمــا وقــد قامــت الشــركة بتاريــخ 1439/12/30هـــ )الموافــق 
ــال ســعودي إلــى مئتــان وخمســة  2018/09/10م( بتخفيــض رأس مالهــا مــن أربعمائــة وخمســون مليــون )450.000.000( ري
ــون  ــي تخفيــض عــدد أســهم الشــركة مــن خمســة وأربعــون ملي ــال ســعودي، وبالتال ــون )245.000.000( ري وأربعــون ملي
)45.000.000( ســهم إلــى أربعــة وعشــرون مليونــًا وخمســمائة ألــف )24.500.000( ســهم وبنســبة تخفيــض قدرهــا )%45.56(، 
وبمعــدل تخفيــض )0.911( ســهم لــكل ســهمين. كمــا تــم تخفيــض رأس مــال الشــركة بتاريــخ 1441/03/07هـــ )الموافــق 
ــال ســعودي إلــى اثنــان وتســعون مليــون )92.000.000(  2019/11/04م( مــن مئتــان وخمســة وأربعــون مليــون )245.000.000( ري
ريــال ســعودي، و بالتالــي تخفيــض عــدد األســهم مــن أربعــة وعشــرون مليونــًا وخمســمائة ألــف )24.500.000( ســهم إلــى 
تســع ماييــن ومئتــان ألــف )9.200.000( ســهم عــن طريــق إلغــاء خمســة عشــر مليونــًا وثاثمائــة ألــف )15.300.000( ســهم، و 
بنســبة تخفيــض فــي رأس مالهــا مقدارهــا )62.45%( تقريبــًا، وبمعــدل تخفيــض ســهم لــكل )1.601( ســهم، كمــا قامــت 
الشــركة بزيــادة رأس مالهــا بتاريــخ 1442/04/21هـــ )الموافــق 2020/12/06م( مــن اثنــان وتســعون مليــون )92.000.000( ريــال 
ــة  ــوق أولوي ــهم حق ــدار أس ــق إص ــن طري ــعودي ع ــال س ــون )192.000.000( ري ــعون ملي ــان وتس ــة واثن ــى مائ ــعودي إل س
ــف  ــان أل ــًا ومئت ــر مليون ــعة عش ــهم )19.200.000( تس ــدد األس ــح ع ــعودي  ليصب ــال س ــون )100.000.000( ري ــة ملي ــة مائ بقيم

ســهم. وذلــك بعدمــا حصلــت علــى كافــة الموافقــات المطلوبــة نظامــًا والجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة(.

ــة  ــوق المالي ــة الس ــب لهيئ ــركة بطل ــت الش ــد تقدم ــداول. وق ــي ت ــركة ف ــة للش ــهم القائم ــداول األس ــا ت ــم حالي يت
بالمملكــة العربيــة الســعودية )»الهيئــة«( لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة كمــا قدمــت طلــب إلــى شــركة تــداول 
الســعودية لقبــول إدراجهــا، وقــد تــم تقديــم جميــع المســتندات المطلوبــة والوفــاء بكافــة متطلبــات الجهــات ذات 
العاقــة وتمــت الموافقــة علــى نشــرة اإلصــدار هــذه. ومــن المتوقــع أن يبــدأ تــداول األســهم الجديــدة فــي الســوق 
خــال فتــرة قصيــرة بعــد االنتهــاء مــن عمليــة تخصيــص األســهم الجديــدة ورد الفائــض )فضــا راجــع الصفحــة رقــم 
)ف( »التواريــخ المهمــة وإجــراءات االكتتــاب«(. وســيكون التــداول فــي األســهم الجديــدة - بعــد تســجيلها وقبــول 
ــدول  ــي ال ــة ومواطن ــة نظامي ــا إقام ــن فيه ــعودية والمقيمي ــة الس ــة العربي ــي المملك ــا لمواطن ــا - متاح إدراجه
ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــعودية والخليجي ــتثمار الس ــق االس ــركات وصنادي ــي والش ــاون الخليج ــس التع ــي مجل ــاء ف األعض
المســتثمرين األجانــب المؤهليــن بموجــب القواعــد المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي 
األوراق الماليــة المدرجــة. وعــاوة علــى ذلــك، يحــق للفئــات األخــرى مــن المســتثمرين األجانــب الحصــول علــى الفوائــد 
االقتصاديــة المرتبطــة باألســهم الجديــدة مــن خــال إبــرام اتفاقيــات مبادلــة مــع األشــخاص المرخــص لهــم مــن قبــل 
الهيئــة )»الشــخص المرخــص لــه«(، مــع العلــم أن الشــخص المرخــص لــه ســيكون فــي هــذه الحالــة المالــك القانونــي 

المســجل لألســهم.

ينبغــي قــراءة نشــرة اإلصــدار هــذه بالكامــل ودراســة قســم »إشــعار هــام« فــي الصفحــة )ج( والقســم )2( »عوامــل 
المخاطــرة« الوارديــن فــي هــذه النشــرة قبــل اتخــاذ قراراســتثماري يتعلــق بالحقــوق أو باألســهم الجديــدة.  

تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه علــى معلومــات ُقدمــت ضمــن طلــب التســجيل وطــرح األوراق الماليــة بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية 
)المشــار إليهــا بـــ »الهيئــة«( وطلــب قبــول إدراج األوراق الماليــة بحســب متطلبــات قواعــد اإلدراج الخاصــة بالســوق الماليــة الســعودية. ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة )و( مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل 
المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه، ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم، بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول، أنــه ال توجــد أّي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدى عــدم تضمينهــا النشــرة 
إلــى جعــل أّي إفــادة واردة فيهــا مضللــة. وال تتحمــل الهيئــة والســوق الماليــة الســعودية أّي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشــرة، وال تعطيــان أّي تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن أّي مســؤولية مهمــا 

كانــت عــن أّي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذه النشــرة أو عــن االعتمــاد علــى أّي جــزء منهــا.   

إن طــرح أســهم حقــوق األولويــة بموجــب هــذه النشــرة يتوقــف علــى موافقــة المســاهمين بزيــادة رأس المــال وفقــًا لتوصيــة مجلــس اإلدارة وحصــول الشــركة علــى الموافقــات النظاميــة، ولقــد تــم نشــر دعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة للشــركة للموافقــة علــى إصــدار أســهم حقــوق األولويــة بتاريــخ **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(، وعلــى المســاهمين العلــم بأنــه إذا لــم يتــم الحصــول علــى موافقــة المســاهمين علــى طــرح أســهم حقــوق األولويــة، فــإن 

إصــدار أســهم حقــوق األولويــة ســيتوقف تلقائيــًا، وفــي ذلــك الوقــت ســوف تعتبــر هــذه النشــرة الغيــة وســيتم إشــعار المســاهمين بذلــك. 

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1444/02/19هـ )الموافق 2022/09/15م(
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إشعـــار هــــام

تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه )»نشــرة اإلصــدار«( علــى تفاصيــل وافيــة عــن الشــركة الســعودية لصناعــة الــورق وعــن أســهم حقــوق األولويــة المطروحة 
لالكتتــاب. وعنــد التقــدم بطلــب لالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة، ســتتم معاملــة المســتثمرين علــى أســاس أن طلبـــاتهم تستنـــد إلــى المعلـــومات التــي 
تحتـــويها نشــرة اإلصــدار هــذه والتــي يمكــن الحصـــول علــى نســخة منهــا مــن المقــر الرئيســي للشــركة ومــن مديــر االكتتــاب أو مــن خــالل زيــارة 
المواقــع اإللكترونيــة لــكل مــن الشــركة )www.saudipaper.com( والمستشــار المالــي )www.alinmainvestment.com( وموقــع هيئــة 

 .)www.cma.org.sa( الســوق الماليــة

تــم نشــر هــذه النشــرة بعــد موافقــة الهيئــة، وســيتم والتأكــد مــن إتاحتهــا للجمهــور خــالل فتــرة ال تقــل عــن )14( يومــاً قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال، وفــي حــال عــدم موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ موافقــة الهيئة 

علــى تســجيل وطــرح حقــوق األولويــة ُعــّدت موافقــة الهيئــة ملغــاة.

ــاب )»مديــر  ــر االكتت وقــد قامــت الشــركة بتعييــن شــركة اإلنمــاء لالســتثمار )»اإلنمــاء لالســتثمار«( كمستشــار مالــي )»المستشــار المالــي«( ومدي
االكتتــاب«( ومتعهــد التغطيــة )»متعهــد التغطيــة«( فيمــا يتعلــق بطــرح أســهم حقــوق األولويــة لزيــادة رأس مــال الشــركة بموجــب هــذه النشــرة.

تحتــوي نشــرة اإلصــدار علــى معلومــات قدمــت بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن الهيئــة. 
ــواردة  ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي الصفحــة )و( مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات ال
فــي نشــرة اإلصــدار هــذه، ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم، بعــد إجــراء الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول، أنــه ال توجــد أي وقائــع 
أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي نشــرة اإلصــدار إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة. وال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة وشــركة تــداول 
الســعودية )تــداول( أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشــرة، وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن 

أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي نشــرة اإلصــدار هــذه أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منــه.

وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة قــد قامــت بكافــة الدراســات المعقولــة للتحــري عــن صحــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة فــي تاريــخ إصدارهــا، 
إال أن جــزءاً مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر خارجيــة، ومــع أنــه ال يوجــد لــدى الشــركة أو أي مــن مدراءهــا 
أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو المستشــار المالــي أو أي مــن مستشــاري الشــركة الــواردة أســماؤهم فــي الصفحــة )ح( )»المستشــارون«( أي ســبب 
لالعتقــاد بــأن هــذه المعلومــات غيــر دقيقــة فــي جوهرهــا، إال أنــه لــم يتــم التحقــق بصــورة مســتقلة مــن هــذه المعلومــات، وبالتالــي ال يمكــن تقديــم 

أي التــزام أو إفــادة فيمــا يتعلــق بدقــة هــذه المعلومــات أو اكتمالهــا.  

إن المعلومــات التــي تضمنتهــا نشــرة اإلصــدار هــذه كمــا فــي تاريــخ إصدارهــا عرضــة للتغييــر، الســيما أن الوضــع المالــي للشــركة وقيمــة أســهم 
االكتتــاب يمكــن أن تتأثــر بشــكل ســلبي نتيجــة للتطــورات المســتقبلية مثــل عوامــل التضخــم ومعــدالت الفائــدة والضرائــب أو غيرهــا مــن العوامــل 
االقتصاديــة والسياســية أو العوامــل األخــرى الخارجــة عــن ســيطرة الشــركة )فضــال راجــع القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة(. وال 
يجــوز اعتبــار تقديــم نشــرة اإلصــدار هــذه أو أيــة معلومــات شــفهية أو كتابيــة متعلقــة بأســهم الطــرح أو تفســيرها أو االعتمــاد عليهــا، بــأي شــكل 

مــن األشــكال، علــى أنهــا وعــد أو تأكيــد أو إقــرار بشــأن تحقــق أي إيــرادات أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية.

ــة مــن جانــب الشــركة أو مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أي مــن مستشــاريها للمشــاركة فــي  ــة توصي ــار نشــرة اإلصــدار هــذه بمثاب ال يجــوز اعتب
عمليــة االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة. وتعتبــر المعلومــات الموجــودة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه ذات طبيعــة عامــة تــم إعدادهــا دون األخــذ فــي 
االعتبــار األهــداف االســتثمارية الفرديــة أو الوضــع المالــي أو االحتياجــات االســتثمارية الخاصــة. ويتحمــل كل مســتلم لنشــرة اإلصــدار هــذه، وقبــل 
اتخــاذ قــرار باالســتثمار، مســؤولية الحصــول علــى استشــارة مهنيــة مــن مستشــار مالــي مرخــص لــه مــن قبــل الهيئــة بخصــوص االكتتــاب لتقييــم 
مــدى مالئمــة هــذا االســتثمار والمعلومــات الــواردة بخصوصــه فــي نشــرة اإلصــدار هــذه لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات الماليــة الخاصــة بــه.

وســيكون بإمــكان المســاهمين المقيديــن وغيرهــم مــن عامــة المســتثمرين )»المســتثمرين الجــدد«( – الذيــن يجــوز لهــم تــداول الحقــوق واالكتتــاب 
فــي األســهم الجديــدة - التــداول واالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة فــي الســوق الماليــة الســعودية )»تــداول« أو »الســوق«(. وتبــدأ فتــرة التــداول 
ــوم ** **/**/****هـــ  ــداول فــي ي ــرة الت ــي فت ــى أن تنته ــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( عل ــاب فــي ي ــرة االكتت وفت
)الموافــق **/**/****م( )»فتــرة التــداول«(، بينمــا تســتمر فتــرة االكتتــاب حتــى نهايــة يــوم ** **/**/****هـ )الموافــق **/**/****م( 
)»فتــرة االكتتــاب«(. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فتــرة التــداول وفتــرة االكتتــاب ســوف تبــدآن فــي نفــس اليــوم فــي حيــن تســتمر فتــرة التــداول حتــى 

انتهــاء اليــوم الســادس مــن بدايــة الفتــرة، بينمــا تســتمر فتــرة االكتتــاب حتــى نهايــة اليــوم التاســع مــن بدايــة نفــس الفتــرة. 

http://www.alinmainvestment.com.sa
http://www.saudipaper.com
http://www.cma.org.sa
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ويجــوز للمســاهمين المقيديــن تــداول حقــوق األولويــة خــالل فتــرة التــداول وذلــك مــن خــالل بيــع الحقــوق المكتســبة أو جــزء منهــا أو شــراء حقــوق 
إضافيــة عــن طريــق الســوق، كمــا ســيكون بإمــكان المســتثمرين الجــدد خــالل فتــرة التــداول القيــام بشــراء حقــوق عــن طريــق الســوق وبيــع الحقــوق 

التــي يتــم شــراؤها خــالل فتــرة التــداول. وســيتاح االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة علــى مرحلــه واحــدة وفقــا لمــا يلــي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.. 1
ســيتاح للمســاهم المقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه خــالل فتــرة االكتتــاب. وفــي حــال شــراءه حقوقــا جديــدة فســيتاح لــه االكتتــاب بهــا . 2

بعــد انتهــاء فتــرة تســويتها )يومــي عمــل(.
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(. . 	
ــع . 4 ــر البي ــا إدخــال أوم ــم مــن خالله ــي يت ــداول الت ــات الت ــق المحفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيق ــا عــن طري ــاب إلكتروني ســيتاح االكتت

ــدى الوســيط. ــرة ل ــوات والوســائل األخــرى المتوف ــي القن ــاب ف ــى االكتت ــة إل والشــراء باإلضاف

ــن المســتثمرين  ــى عــدد م ــك األســهم عل ــاب )»األســهم المتبقيــة«( فســتطرح تل ــرة االكتت ــاء فت ــد انته ــا بع ــب به ــم يكتت ــى أســهم ل ــي حــال تبق وف
ذوي الطابــع المؤسســي )ويشــار إليهــم بـــ »المؤسســات االســتثمارية«( )ويشــار إلــى عمليــة الطــرح هــذه بـــ »الطــرح المتبقــي«(. وتقــوم تلــك 
المؤسســات االســتثمارية بتقديــم عروضهــا لشــراء األســهم المتبقيــة وســيتم اســتقبال تلــك العــروض ابتــداء مــن الســاعة العاشــرة صباحــاً يــوم ** 
**/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( وحتــى الســاعة الخامســة مســاءا مــن يــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( 
ــل )شــرط أن ال  ــل فاألق ــم األق ــى ث ــرض األعل ــة للمؤسســات االســتثمارية ذات الع ــص األســهم المتبقي )»فتــرة الطــرح المتبقــي«(. وســيتم تخصي
يقــل عــن ســعر الطــرح( علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى المؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض. أمــا بالنســبة لكســور 
األســهم فســيتم إضافتهــا لألســهم المتبقيــة ومعاملتهــا بالمثــل، وســيتم تســديد إجمالــي ســعر الطــرح المحصــل مــن عمليــة الطــرح المتبقــي للشــركة 
ــى مســتحقيها كل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه  ــة الطــرح )إن وجــدت( )بمــا يتجــاوز ســعر الطــرح( عل ــوزع باقــي متحصــالت عملي وت
**/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( علمــاً بــأن المســتثمر الــذي لــم يكتتــب أو يبيــع حقوقــه، وأصحــاب كســور األســهم، قــد ال يحصلــون 

علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فتــرة الطــرح المتبقــي بســعر الطــرح.

وفــي حــال لــم تكتتــب المؤسســات االســتثمارية فــي جميــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم، فســيخصص مــا تبقــى مــن أســهم لمتعهــد التغطيــة 
الــذي ســيقوم بشــرائها بســعر الطــرح )فضــاًل راجــع القســم ) 	1( » شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب«(. وســيتم اإلعــالن عــن عمليــة التخصيــص 
النهائيــة فــي موعــد أقصــاه **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( )»تاريــخ التخصيــص«( )فضــال راجــع القســم ) 	1( »شــروط وأحــكام 

وتعليمــات االكتتــاب«(.

المعلومات المالية

ــة  ــر الدولي ــاً للمعايي ــا وفق ــة به ــة للشــركة لألعــوام 2019م و2020م و2021م واإليضاحــات المرفق ــة الموحــدة المراجع ــم المالي ــم إعــداد القوائ ت
إلعــداد التقاريــر الماليــة )IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمراجعيــن 

والمحاســبين )SOCPA( والمتطلبــات التــي يقتضيهــا نظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة.

وقــد تمــت مراجعــة البيانــات الماليــة عــن الســنوات المنتهيــة فــي 2019م و2020م و2021م مــن شــركة إبراهيــم أحمــد البســام وشــركاؤه – محاســبون 
قانونيون. 

هــذا وتقــوم الشــركة بإصــدار بياناتهــا الماليــة بالريــال الســعودي. إن بعــض المعلومــات الماليــة واإلحصائيــة التــي تحتــوي عليهــا هــذه النشــرة تــم 
تقريبهــا مــن خــالل جبرهــا إلــى أقــرب عــدد صحيــح، وعليــه فإنــه فــي حــال تــم جمــع األرقــام الــواردة فــي الجــداول، قــد ال يتوافــق مجموعهــا مــع 

مــا تــم ذكــره فــي هــذه النشــرة. 
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التوقعات واإلفادات المستقبلية

لقــد تــم إعــداد التوقعــات المســتقبلية التــي تضمنتهــا هــذه النشــرة علــى أســاس افتراضــات ُمحــددة. وقــد تختلــف ظــروف التشــغيل عــن االفتراضات 
المســتخدمة، وبالتالــي فإنــه ال يوجــد أي ضمــان أو تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال أي مــن هــذه التوقعــات. وتؤكــد الشــركة بــأن اإلفــادات الــواردة 

فــي هــذه النشــرة تمــت بنــاًء علــى العنايــة المهنيــة الالزمــة. 

تمثــل بعــض البيانــات الــواردة فــي هــذه النشــرة بيانــات حــول التطلعــات المســتقبلية. ويُســتدل علــى هــذه البيانــات المســتقبلية بصــورة عامــة مــن 
خــالل طريقــة اســتخدام بعــض الكلمــات مثــل »تعتــزم/ تخطــط« أو »تقــدر« أو »تعتقــد« أو »تتوقــع« أو »مــن الممكــن« أو »ســوف« أو »ينــوي« أو 
»ينبغــي« أو »متوقــع« أو »قــد« أو »يعتقــد« أو الصيــغ النافيــة مــن هــذه المفــردات وغيرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو المعاكســة لهــا فــي المعنــى. 
وتعكــس بيانــات التطلعــات هــذه وجهــة نظــر الشــركة الحاليــة وإدارتهــا فيمــا يتعلــق بأحــداث مســتقبلية، ولكنهــا ليســت ضمانــاً لــألداء المســتقبلي. 
وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تــؤدي إلــى أن تكــون النتائــج الفعليــة أو األداء أو اإلنجــازات التــي تحققهــا الشــركة، مختلفــة بشــكل كبيــر عــن 
أيــة نتائــج أو أداء أو إنجــازات مســتقبلية يمكــن أن يعبــر عنهــا صراحــًة أو ضمنــاً فــي بيانــات تلــك التطلعــات. وقــد تــم اســتعراض أهــم المخاطــر 
ــاًل فــي أقســام أخــرى مــن هــذه النشــرة )راجــع القســم )2( »عوامــل  ــر تفصي ــر بصــورة أكث ــل هــذا األث ــى مث ــؤدي إل ــي يمكــن أن ت أو العوامــل الت
المخاطــرة«(. وفيمــا لــو تحقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه المخاطــر أو األمــور غيــر المتيقنــة، أو ثبــت عــدم صحــة أو دقــة أي مــن االفتراضــات التــي 
تــم االعتمــاد عليهــا، فــإن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك المذكــورة فــي هــذه النشــرة مــن توقعــات واعتقــادات أو تقديــرات 

أو خطــط. 

ــة إذا  ــى الهيئ ــة إل ــم نشــرة إصــدار تكميلي ــى الشــركة تقدي ــة وااللتزامــات المســتمرة، يجــب عل ــات قواعــد طــرح األوراق المالي مــع مراعــاة متطلب
علمــت الشــركة فــي أي وقــت بعــد تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه وقبــل اكتمــال الطــرح بــأي مــن اآلتــي: )1( وجــود تغييــر مهــم فــي أمــور جوهريــة 
واردة فــي نشــرة اإلصــدار أو )2( ظهــور أي مســائل مهمــة كان يجــب تضمينهــا فــي نشــرة اإلصــدار. وباســتثناء هاتيــن الحالتيــن، فــإن الشــركة ال 
تعتــزم تحديــث أو تعديــل أيــة معلومــات تتضمنهــا هــذه النشــرة ســواًء كان ذلــك نتيجــة معلومــات إضافيــة جديــدة أو نتيجــة حــوادث مســتقبلية أو 
غيــر ذلــك تتعلــق بالشــركة أو القطــاع أو عوامــل المخاطــرة. ونتيجــة لهــذه المخاطــر وغيرهــا مــن المخاطــر، واالفتراضــات، فــإن األحــداث وظــروف 
التطلعــات المســتقبلية المبينــة فــي هــذه النشــرة قــد ال تحــدث علــى النحــو الــذي تتوقعــه الشــركة، أو ربمــا ال تحــدث إطالقــاً، وعليــه فإنــه يجــب 
علــى المســتثمرين المحتمليــن دارســة جميــع بيانــات التطلعــات المســتقبلية علــى ضــوء هــذه التفســيرات، مــع عــدم االعتمــاد غيــر االزم علــى بيانــات 

التطلعــات المســتقبلية.

هـ
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www.pkfalbassam.com :الموقع اإللكتروني
info.sa@pkf.com :البريد اإللكتروني

تنويه: قدم المستشارون الواردة أسماؤهم أعاله موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل 
والمضمون الواردين في هذه النشرة، ولم يتم سحب تلك الموافقات حتى تاريخ إصدار هذه النشرة. 

http://www.alinmainvestment.com
http://www.ssfirm.com.sa
mailto:corporate@ssfirm.com.sa
http://www.pkfalbassam.com
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ملخص الطرح 

يهــدف ملخــص الطــرح هــذا إلــى تقديــم نبــذة موجــزة عــن المعلومــات التــي تحتــوي عليهــا هــذه النشــرة. وبالتالــي فــإن هــذا الملخــص ال يحتــوي 
علــى جميــع المعلومــات التــي قــد تهــم المســاهمين وغيرهــم مــن عامــة المســتثمرين مــن المؤسســات واألفــراد. وعليــه، يتعيــن علــى مســتلمي هــذه 
النشــرة قراءتهــا بالكامــل قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري يتعلــق بالحقــوق أو األســهم الجديــدة وعــدم االعتمــاد علــى أي جــزء منهــا بشــكل منفــرد 
بمــا يشــمل هــذا الملخــص، كمــا يتعيــن دراســة قســم »إشــعار مهــم« والقســم )2( »عوامــل المخاطــرة« الوارديــن فــي هــذه النشــرة قبــل اتخــاذ أي 

قــرار اســتثماري يتعلــق بالحقــوق أو األســهم الجديــدة.

الملخص

الشــركة الســعودية لصناعــة الــورق )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ »الشــركة« أو »صناعــة الــورق«( شــركة مســاهمة الشركة 
ســعودية، تأسســت فــي البدايــة كفــرع لمؤسســة فرديــة تحــت مســمى »المؤسســة الســعودية لصناعــة اللــب والــورق« 
ــام.  ــة الدم ــن مدين ــق 	1989/11/1م( صــادر م ــخ 1410/04/15هـــ )المواف ــم )19540( وتاري بســجل تجــاري رق
محــدودة  مســؤولية  ذات  شــركة  إلــى  الشــركة  تحولــت  1994/06/06م(،  )الموافــق  1414/12/27هـــ  بتاريــخ 
وتاريــخ   )2050028141( رقــم  التجــاري  الســجل  بموجــب  الــورق«  الســعودية لصناعــة  »الشــركة  مســمى  تحــت 
1415/01/10هـــ )الموافــق 1994/06/20م(. وبموجــب القــرار الــوزاري رقــم )5	6( وتاريــخ 12/	1427/0هـــ 
1427/05/17هـــ  وبتاريــخ  مقفلــة.  مســاهمة  شــركة  إلــى  الشــركة  تحولــت  2006/04/10م(،   )الموافــق 
ــغ  ــة الســعودية )الســوق الرئيســية(. و يبل ــم إدراج أســهم الشــركة فــي الســوق المالي )الموافــق 2006/06/14م(، ت
رأس مــال الشــركة الحالــي مائــة واثنــان وتســعون مليــون )192.000.000( ريــال ســعودي، مقســم إلــى تســعة عشــر 
مليونــاً ومئتــان ألــف )19.200.000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت للســهم الواحــد 

مدفوعــة القيمــة بالكامــل.

يتمثل نشاط الشركة كما في سجلها التجاري في التصنيع ومنها ما يلي: أنشطة الشركة

صناعة عجائن الورق من األلياف. 	
صناعة عجائن الورق من النفايات مع إزالة الحبر. 	
صناعة أكياس ورقية. 	

ويتمثل نشاط الشركة كما في نظامها األساسي في:

إنتاج مختلف المنتجات الورقية.أ. 
إنتاج لفات ورق المنديل.ب. 
إنتاج مناديل ورقية متنوعة.ج. 
تجميــع وفــرز وكبــس وبيــع المخلفــات الصلبــة ومنهــا المخلفــات الورقيــة والكرتونيــة والبالســتيكية والمعدنيــة د. 

والزجاجيــة.
هـــ. االســتثمار فــي الصناعــات المتنوعــة بمجــال الزيــت والبتروكيماويــات والصناعــات المســاندة لهــا وإدارة 

النفايــات الصناعيــة الخطــرة وغيــر الخطــرة.

وتمــارس الشــركة أنشــطتها وفــق األنظمــة المتبعــة وبعــد الحصــول علــى التراخيــص الالزمــة مــن الجهــات المختصــة 
إن وجدت.
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كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة للشــركة كمســاهم كبيــر واحــد )أي يمتلــك نســبة 5٪ أو أكثــر مــن أســهم الشــركة( علــى المساهمون الكبار
النحــو التالــي:

المساهم
بعد إصدار أسهم حقوق األولوية*قبل إصدار أسهم حقوق األولوية 

نسبة الملكيةعدد األسهم نسبة الملكيةعدد األسهم 

رائد عبد الرحمن عبد 
7	2.4	٪1.269	10.9  7	2.4	٪6.227.904العزيز المشعل

*بافتراض قيام المساهم الكبير باالكتتاب بكامل حصته في أسهم حقوق األولوية.

تعنى في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:الجمهور

تابعي المصدر.. 1
المساهمين الكبار في المصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.. 	
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 	، 4 أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 	، 4، 5، أو 6( أعاله. أو. 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين )5٪( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.. 8

زيادة رأس المال من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.طبيعة الطرح

الغرض من إصدار 
أسهم حقوق أولوية

الغــرض مــن إصــدار أســهم حقــوق األولويــة هــو دعــم عمليــات التوســع فــي نشــاط الشــركة مــن خــالل ضــخ أمــوال 
جديــدة لتوفيــر رأس مــال عامــل لزيــادة الطاقــة التشــغيلية ودعــم النشــاط المســتقبلي للشــركة.

مائة واثنان وتسعون مليون )192.000.000( ريال سعودي.رأس مال الشركة 

إجمالي عدد أسهم 
الشركة 

تسعة عشر مليوناً ومئتان ألف )19.200.000( سهم عادي.

القيمة االسمية 
للسهم

عشرة )10( رياالت سعودي للسهم الواحد.

إجمالي عدد األسهم 
الجديدة المطروحة 

أربعة عشر مليوناً وخمسمائة ألف )14.500.000( سهم عادي.

عشرة )10( رياالت سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح

القيمة اإلجمالية 
الطرح

مائة وخمسة وأربعون مليون )145.000.000( ريال سعودي.

تــم تعديــل ســعر ســهم الشــركة فــي الســوق إلــى )**( ريــال ســعودي للســهم الواحــد وذلــك قبــل تــداول اليــوم التالــي السعر المعدل
ليــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال، ويمثــل ذلــك انخفــاض بســعر الســهم 

بمقــدار )**( ريــال ســعودي للســهم الواحــد.
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المساهمون 
المقيدون

المســاهمون المالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال 
والمقيــدون فــي ســجل الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة 

بزيــادة رأس المــال.

عامــة المســتثمرين مــن األفــراد والمؤسســات – غيــر المســاهمين المقيديــن- ممــن قامــوا بشــراء حقــوق األولويــة المستثمرون الجدد 
خــالل فتــرة التــداول. 

فئات المستثمرون 
المستهدفون

المساهمون المقيدون والمستثمرون الجدد. 

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي لحاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة بعــد الموافقــة علــى زيــادة حقوق األولوية
رأس المــال، وهــو حــق مكتســب لجميــع المســاهمين المقيديــن. ويجــوز تــداول الحــق خــالل فتــرة التــداول. ويعطــي 
كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب بســهم واحــد مــن األســهم الجديــدة بســعر الطــرح. وســيتم إيــداع حقــوق األولويــة 
فــي محافــظ المســاهمين المقيديــن بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال. 

وســتظهر هــذه الحقــوق فــي محافــظ المســاهمين المقيديــن تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة.

أربعة عشر مليوناً وخمسمائة ألف )14.500.000( سهم عادي، والتي ستصدر نتيجة لزيادة رأس المال.األسهم الجديدة

يمنــح كل مســاهم مقيــد )0.755( حــق تقريبــا عــن كل )1( ســهم واحــد يملكــه وهــذا المعامــل هــو ناتــج قســمة عــدد معامل األحقية
األســهم الجديــدة علــى عــدد األســهم الحاليــة للشــركة.  

 عدد حقوق األولوية 
المصدرة

أربعة عشر مليوناً وخمسمائة ألف )14.500.000( حق. 

عدد األسهم 
الجديدة المتعهد 

بتغطيتها

أربعة عشر مليوناً وخمسمائة ألف )14.500.000( سهم عادي.

إجمالي قيمة األسهم 
الجديدة المتعهد 

بتغطيتها

مائة وخمسة وأربعون مليون )145.000.000( ريال سعودي.

عدد األسهم 
المصدرة بعد زيادة 

رأس المال

ثالثة وثالثون مليوناً وسبعمائة ألف )700.000.		( سهم عادي.

رأس مال الشركة 
بعد زيادة رأس المال

ثالثمائة وسبعة وثالثون مليون )7.000.000		( ريال سعودي.

نسبة األسهم 
المطروحة من رأس 

مال الشركة

)75.52٪( تقريًبا.

إجمالي متحصالت 
الطرح 

يستهدف الطرح جمع مبلغ مائة وخمسة وأربعون مليون )145.000.000( ريال سعودي.
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إجمالي المتحصالت 
المتوقع الحصول 

عليها وتحليل 
ووصف االستخدام 

المقترح لها

يستهدف الطرح جمع مبلغ مائة وخمسة وأربعون مليون )145.000.000( ريال سعودي، ومن المتوقع أن يبلغ 
صافي متحصالت الطرح حوالي مائة وواحد وأربعون وخمسة وتسعون ألف )141.095.000( ريال سعودي، 

علما بأن هذا المبلغ تقديري.

وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب بشكل رئيس بعد خصم كافة تكاليف الطرح في شراء أصول ثابتة 
 ومواد خام باإلضافة إلى سداد القروض البنكية.

ويوضح الجدول التالي االستخدام المقترح لمتحصالت الطرح:

البند 
)بالريال 
السعودي(

الربع الثالث
2022م

الربع الرابع
2022م

الربع األول
2023م

الربع الثاني
2023م

الربع الثالث
2023م

النسبةالمجموع

شراء أصول 
ثابتة

22.416.29915.281.25018.201.6	418.201.6	418.201.6	492.	02.451٪6	.66

شراء مواد 
خام

18.	21.95415.470.595---		.792.549٪2	.	1

سداد قروض 
بنكية

14.100.000900.000---15.000.000٪10.	4

مصاريف 
الطرح

	.905.000---- 	.905.000٪2.69

100.00٪54.838.25331.651.84518.201.63418.201.63418.201.634145.000.000اإلجمالي

المصدر: الشركة

ولمزيــد مــن التفاصيــل بشــأن اســتخدام متحصــالت الطــرح، يرجــى مراجعــة القســم )7( »اســتخدام متحصــالت 
الطــرح«.

تبلــغ قيمــة تكاليــف الطــرح حوالــي ثالثــة مالييــن وتســعمائة وخمســة آالف )905.000.	( ريــال ســعودي، علمــا بــأن تكاليف الطرح
هــذا المبلــغ تقديــري )فضــال راجــع القســم )7( »اســتخدام متحصــالت الطــرح«(. 

صافي متحصالت 
الطرح بعد خصم 

تكاليف الطرح

مــن المتوقــع أن تبلــغ صافــي متحصــالت الطــرح حوالــي مائــة وواحــد وأربعــون مليــون وخمســة وتســعون ألــف 
)141.095.000( ريــال ســعودي ريــال ســعودي وذلــك بعــد خصــم جميــع تكاليــف الطــرح والبالغــة ثالثــة مالييــن 
وتســعمائة وخمســة آالف )905.000.	( ريــال ســعودي، علمــا بــأن هــذا المبلــغ تقديــري )فضــال راجــع القســم )7( 

»اســتخدام متحصــالت الطــرح«(.

استخدام متحصالت 
الطرح

ــات التوســع فــي نشــاط الشــركة مــن خــالل  ســوف تســتخدم الشــركة صافــي متحصــالت الطــرح فــي دعــم عملي
ضــخ أمــوال جديــدة لتوفيــر رأس مــال عامــل لزيــادة الطاقــة التشــغيلية ودعــم النشــاط المســتقبلي للشــركة. )فضــال 

راجــع القســم )7( »اســتخدام متحصــالت الطــرح«(.

المســاهمون المالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال تاريخ األحقية
والمقيــدون فــي ســجل مســاهمي الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 

الخاصــة بزيــادة رأس المــال، وذلــك بتاريــخ **/**/****هـ )الموافــق **/**/****م(.

تبــدأ فتــرة التــداول يــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( وتســتمر حتــى نهايــة يــوم ** فترة الطرح 
**/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( ويجــوز خــالل هــذه الفتــرة لجميــع حملــة حقــوق األوليــة - ســواء 

ــة. ــوق األولوي ــداول حق ــام بت ــن أو مســتثمرين جــدد - القي ــوا مســتثمرين مقيدي كان
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تبــدأ فتــرة االكتتــاب يــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( وتســتمر حتــى نهايــة يــوم ** فترة االكتتاب
**/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( ويجــوز خــالل هــذه الفتــرة لجميــع حملــة حقــوق األولويــة – ســواء 

كانــوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين جــدد – ممارســة حقهــم باالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة.

األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب.األسهم المتبقية

فــي حــال تبقــى أســهم لــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب )األســهم المتبقيــة( فســتطرح تلــك األســهم علــى الطرح المتبقي
عــدد مــن المســتثمرين ذوي الطابــع المؤسســي )المؤسســات االســتثمارية(. وتقــوم تلــك المؤسســات االســتثمارية 
بتقديــم عروضهــا لشــراء األســهم المتبقيــة وســيتم اســتقبال تلــك العــروض ابتــداء مــن الســاعة العاشــرة صباحــاً 
 ** يــوم  مــن  مســاءا  الخامســة  الســاعة  وحتــى  **/**/****م(  )الموافــق  **/**/****هـــ   ** يــوم 
ــة  ــص األســهم المتبقي ــي(. وســيتم تخصي ــرة الطــرح المتبق ــق **/**/****م( )فت **/**/****هـــ )المواف
للمؤسســات االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل )شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح( علــى أن يتــم 
تخصيــص األســهم بالتناســب علــى المؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض. أمــا بالنســبة لكســور األســهم 

فســيتم إضافتهــا لألســهم المتبقيــة ومعاملتهــا بالمثــل.

دفع مبالغ التعويض 
)إن وجدت(

ســيتم دفــع مبالــغ التعويــض النقــدي لألشــخاص المســتحقين الذيــن لــم يمارســوا حقهــم فــي االكتتــاب كليــا أو جزئيــا 
فــي األســهم الجديــدة ولمســتحقي كســور األســهم مــن دون أي اســتقطاعات فــي موعــد أقصــاه **/**/****هـــ 
)الموافــق **/**/****م(، علمــا بــأن مبالــغ التعويــض النقــدي تمثــل المبلــغ الــذي يزيــد علــى ســعر الطــرح مــن 

صافــي متحصــالت بيــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم.

إدراج وتداول حقوق 
األولوية

ــة رمــز  ــرة تــداول حقــوق األوليــة. ويكــون لحقــوق األولوي تــدرج حقــوق األوليــة فــي تــداول ويتــم تداولهــا خــالل فت
ــداول. ــى شاشــة ت ــة للشــركة عل منفصــل ومســتقل عــن رمــز األســهم الحالي

ويملــك المســاهمون المقيــدون خــالل فتــرة التــداول عــدة خيــارات والتــي تتضمــن قيامهــم ببيــع الحقــوق أو جــزء 
منهــا فــي الســوق أو شــراء حقــوق إضافيــة مــن خــالل الســوق أو عــدم اتخــاذ أي إجــراء حيــال حقــوق األولويــة ســواء 
ببيعهــا أو شــراء حقــوق إضافيــة. وســيكون للمســتثمرين الجــدد خــالل فتــرة التــداول الحــق فــي شــراء حقــوق عــن 
طريــق الســوق أو بيــع تلــك الحقــوق أو جــزء منهــا أو عــدم اتخــاذ أي إجــراء حيــال الحقــوق التــي تــم شــراؤها خــالل 

فتــرة التــداول.

وســيقوم نظــام »تــداول« بإلغــاء رمــز حقــوق األولويــة للشــركة علــى شاشــة التــداول بعــد انتهــاء فتــرة تــداول حقــوق 
األولويــة، وبالتالــي ســيتوقف تــداول حقــوق األولويــة مــع انتهــاء تلــك الفتــرة. 

يتعيــن علــى األشــخاص المســتحقين الراغبيــن فــي االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة تقديم طلبــات االكتتــاب إلكترونيا طريقة االكتتاب
عبــر مواقــع ومنصــات الوســطاء اإللكترونيــة التــي تتيــح هــذه الخدمــات للمكتتبيــن أو مــن خــالل أي وســيلة أخــرى 

يقدمهــا الوســطاء.

ممارسة االكتتاب في 
حقوق األولوية

يحــق لألشــخاص المســتحقين ممارســة حقهــم باالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة عــن طريــق االكتتــاب إلكترونيــا 
عبــر مواقــع ومنصــات الوســطاء اإللكترونيــة التــي تتيــح هــذه الخدمــات االكتتــاب أو مــن خــالل أي وســيلة أخــرى 

يقدمهــا الوســطاء. كمــا يمكــن لألشــخاص المســتحقين ممارســة حقــوق األولويــة كالتالــي:

يحــق للمســاهمين المقيديــن خــالل فتــرة االكتتــاب ممارســة الحقــوق الممنوحــة لهــم فــي تاريــخ األحقيــة وأي . 1
حقــوق إضافيــة قامــوا بشــرائها خــالل فتــرة التــداول عــن طريــق االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة. كمــا يحــق لهــم 

عــدم اتخــاذ أي إجــراء بخصــوص الحقــوق التــي يملكونهــا. 
يحــق للمســتثمرين الجــدد خــالل فتــرة االكتتــاب ممارســة الحقــوق التــي قامــوا بشــرائها خــالل فتــرة التــداول . 2

عــن طريــق االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة. كمــا يحــق لهــم عــدم اتخــاذ أي إجــراء بخصــوص الحقــوق التــي 
يملكونهــا.

وفــي حــال عــدم قيــام أي مــن المســاهمين المقيديــن أو المســتثمرين الجــدد بممارســة حقهــم فــي االكتتــاب فــي 
األســهم الجديــدة خــالل فتــرة االكتتــاب، فســيتم طــرح األســهم المرتبطــة بتلــك الحقــوق فــي فتــرة الطــرح المتبقــي. 
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قيمة الحق 
اإلرشادية

تتمثل قيمة الحق اإلرشادية في الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.

وســتقوم »تــداول« باحتســاب ونشــر قيمــة الحــق اإلرشــادية خــالل فتــرة التــداول علــى موقعهــا اإللكترونــي متأخــرة 
بخمــس دقائــق، وســيقوم أيضــا مــزودو خدمــات معلومــات الســوق بنشــر هــذه المعلومــة حتــى يتســنى للمســتثمرين 

االطــالع علــى قيمــة الحــق اإلرشــادية عنــد إدخــال األوامــر.

هــو الســعر الــذي يتــم تــداول الحــق بــه علمــا بأنــه يحــدد مــن خــالل آليــة العــرض والطلــب، وبالتالــي فإنــه قــد يختلــف سعر تداول الحق
عــن قيمــة الحق اإلرشــادية.

سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(.تاريخ التخصيص

تخصيص األسهم 
ورد الفائض

ســيتم تخصيــص األســهم الجديــدة لألشــخاص المســتحقين بنــاء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســوها بشــكل 
صحيــح ومكتمــل. وســيتم جمــع كســور األســهم )إن وجــدت( وإضافتهــا إلــى األســهم المتبقيــة ومــن ثــم طرحهــا علــى 
المؤسســات االســتثمارية خــالل فتــرة الطــرح المتبقــي علمــاً بأنــه ســيتم تخصيــص األســهم المتبقيــة )إن وجــدت( 

ــى المؤسســات االســتثمارية ذات العــرض األعلــى فاألقــل. عل

ســتحصل الشــركة علــى إجمالــي ســعر الطــرح المحصــل مــن بيــع األســهم المتبقيــة، فيمــا ســتوزع باقــي متحصــالت 
الطــرح المتبقــي )إن وجــدت( بــدون احتســاب أي رســوم أو اســتقطاعات )أي مــا يتجــاوز ســعر الطــرح( علــى 
مســتحقيها الذيــن لــم يكتتبــوا كليــا أو جزئيــا فــي األســهم الجديــدة ولمســتحقي كســور األســهم، علمــاً أن المســتثمر 
الــذي لــم يكتتــب أو يبيــع حقوقــه، أو أصحــاب كســور األســهم، قــد ال يحصلــون علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي 

فتــرة الطــرح المتبقــي بســعر الطــرح )فضــال راجــع القســم )	1( »شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب«(.

وسيتم رد فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب.

تداول األسهم 
الجديدة 

يبــدأ تــداول األســهم الجديــدة فــي »تــداول« بعــد اســتكمال كافــة اإلجــراءات المتعلقــة بتســجيل األســهم الجديــدة 
وتخصيصهــا وإدراجهــا.

سيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها.األحقية في األرباح

إن جميــع أســهم الشــركة مــن فئــة واحــد، وال يعطــي أي ســهم لحاملــه حقــوق تفضيليــة. وســتكون األســهم الجديــدة حقوق التصويت
ــه الحــق فــي صــوت واحــد  مدفوعــة القيمــة بالكامــل ومســاوية تمامــا لألســهم القائمــة. ويعطــي كل ســهم لحامل
ويحــق لــكل مســاهم فــي الشــركة حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين )ســواء العاديــة أو غيــر العاديــة( 

والتصويــت فيــه.

القيود المفروضة 
على تداول األسهم 

ــى األســهم  ــة المفروضــة عل ــود التنظيمي ــداول أســهم الشــركة، باســتثناء القي ــى ت ــود مفروضــة عل ــة قي ال يوجــد أي
المدرجــة بشــكل عــام.

القيود المفروضة 
على تداول الحقوق

ال يوجــد أيــة قيــود مفروضــة علــى تــداول الحقــوق باســتثناء المســاهمين األجانــب الذيــن ال يحــق لهــم شــراء حقــوق 
إضافيــة إال بموافقــة الجهــات المعنيــة.
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األسهم التي سبق 
للُمصدر إدراجها

تــم إدراج أســهم الشــركة فــي الســوق )بعــدد ســبع مالييــن ومئتــان ألــف )7.200.000( ســهم وبقيمــة إســمية 
قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت للســهم الواحــد والتــي تمثــل 0	٪ مــن إجمالــي رأس مــال الشــركة البالــغ مئتــان 
وأربعــون مليــون )240.000.000( ريــال ســعودي( بتاريــخ 1427/05/17هـــ )الموافــق 2006/06/14م(. وقــد قامت 
الشــركة الحقــاً بزيــادة رأس مالهــا بتاريــخ 1429/04/06هـــ )الموافــق 2008/04/12م( مــن مئتــان وأربعــون مليــون 
)240.000.000( ريــال ســعودي إلــى ثالثمائــة مليــون )00.000.000	( ريــال ســعودي عــن طريــق منــح ســهم 
مجانــي لــكل 4 أســهم ليصبــح عــدد األســهم ثالثــون مليــون )0.000.000	( ســهم. كمــا قامــت الشــركة بزيــادة رأس 
مالهــا بتاريــخ 05/10/		14هـــ )الموافــق 2012/04/02م( مــن ثالثمائــة مليــون )00.000.000	( ريــال ســعودي 
ــكل 4  ــي ل ــح ســهم مجان ــق من ــال ســعودي عــن طري ــون )75.000.000	( ري ــة وخمســة وســبعون ملي ــى ثالثمائ إل
أســهم ليصبــح عــدد األســهم ســبعة وثالثــون مليونــاً وخمســمائة ألــف )7.500.000	( ســهم. كمــا قامــت الشــركة 
بزيــادة رأس مالهــا بتاريــخ 5/07/05	14هـــ )الموافــق 2014/05/04م( مــن ثالثمائــة وخمســة وســبعون مليــون 
)75.000.000	( ريــال ســعودي إلــى أربعمائــة وخمســون مليــون )450.000.000( ريــال ســعودي عــن طريــق 
منــح ســهم مجانــي لــكل 5 أســهم ليصبــح عــدد األســهم خمســة وأربعــون مليــون )45.000.000( ســهم. كمــا وقــد 
قامــت الشــركة بتاريــخ 0	/9/12	14هـــ )الموافــق 2018/09/10م( بتخفيــض رأس مالهــا مــن أربعمائــة وخمســون 
مليــون )450.000.000( ريــال ســعودي إلــى مئتــان وخمســة وأربعــون مليــون )245.000.000( ريــال ســعودي، 
وبالتالــي تخفيــض عــدد أســهم الشــركة مــن خمســة وأربعــون مليــون )45.000.000( ســهم إلــى أربعــة وعشــرون 
مليونــاً وخمســمائة ألــف )24.500.000( ســهم وبنســبة تخفيــض قدرهــا )45.56٪(، وبمعــدل تخفيــض )0.911( 
ســهم لــكل ســهمين. كمــا تــم تخفيــض رأس مــال الشــركة بتاريــخ 07/	1441/0هـــ )الموافــق 2019/11/04م( مــن 
مئتــان وخمســة وأربعــون مليــون )245.000.000( ريــال ســعودي إلــى اثنــان وتســعون مليــون )92.000.000( ريــال 
ســعودي، و بالتالــي تخفيــض عــدد األســهم مــن أربعــة وعشــرون مليونــاً وخمســمائة ألــف )24.500.000( ســهم إلــى 
تســع مالييــن ومئتــان ألــف )9.200.000( عــن طريــق إلغــاء خمســة عشــر مليونــاً وثالثمائــة ألــف )00.000	.15( 
ســهم، و بنســبة تخفيــض فــي رأس مالهــا مقدارهــا )62.45٪( تقريبــاً، وبمعــدل تخفيــض ســهم لــكل )1.601( 
ســهم، كمــا قامــت الشــركة بزيــادة رأس مالهــا بتاريــخ 1442/04/21هـــ )الموافــق 2020/12/06م( مــن اثنــان 
وتســعون مليــون )92.000.000( ريــال ســعودي إلــى مائــة واثنــان وتســعون مليــون )192.000.000( ريــال ســعودي 
عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة مائــة مليــون )100.000.000( ريــال ســعودي ليصبــح عــدد األســهم 
تســعة عشــر مليونــاً ومئتــان ألــف )19.200.000( ســهم. وذلــك بعدمــا حصلــت علــى كافــة الموافقــات المطلوبــة 

نظامــاً والجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة(.

ينطــوي االســتثمار فــي أســهم حقــوق األولويــة علــى مخاطــر معينــة، ويمكــن تصنيــف هــذه المخاطــر إلــى: )1( عوامل المخاطرة
مخاطــر تتعلــق بأعمــال الشــركة، )2( مخاطــر تتعلــق بالســوق والقطــاع و)	( مخاطــر تتعلــق باألســهم الجديــدة، وقــد 
تمــت اســتعراض هــذه المخاطــر فــي القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، والــذي يتوجــب دراســته 

بعنايــة قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري فــي الحقــوق أو األســهم الجديــدة.
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إجمالي المتحصالت 
التي سبق الحصول 

عليها في إصدار 
حقوق األولوية 

السابق

ــر  ــة غي ــة العام ــرار الجمعي ــا لق ــم وفًق ــذي ت ــة الســابق وال ــوق األولوي ــي متحصــالت إصــدار أســهم حق ــغ إجمال بل
ــال  ــون )100.000.000( ري ــة ملي ــا وقــدره مائ ــخ 1442/04/22هـــ )الموافــق 2020/12/06م( مبلًغ ــة بتاري العادي

ســعودي.

األولويــة  أســهم حقــوق  نشــرة إصــدار  فــي  كمــا وردت  االكتتــاب  اســتخدام متحصــالت  تفاصيــل  يلــي  وفيمــا 
للمتحصــالت: الفعلــي  واالســتخدام 

البند

قيمة االستخدام 
المتوقع 

للمتحصالت 
)مليون ريال 

سعودي(

قيمة االستخدام 
الفعلي 

للمتحصالت 
)مليون ريال 

سعودي(

الفرق بين 
االستخدام المتوقع 
واالستخدام الفعلي 

للمتحصالت 
)مليون ريال 

سعودي(

نسبة 
االنحراف 

عن استخدام 
متحصالت 

الطرح 
المتوقعة

إعادة بناء 
--51.851.8األصول 

شراء لب 
1.1٪0.4	.6	5.9	الشجر 

مصاريف 
االكتتاب 
المقدرة

7.	6.9)0.4(٪5.	

--55سداد البنوك

المصدر: نشرة إصدار أسهم حقوق األولوية لعام 2020م، الشركة.

التغيرات الجوهرية 
التي طرأت على 

المعلومات التي تم 
اإلفصاح عنها في 
آخر نشرة إصدار

صــدرت آخــر نشــرة إصــدار أســهم مــن قبــل الشــركة فــي تاريــخ 1442/02/19هـــ )الموافــق 2020/10/06م( وذلــك 
فيمــا يتعلــق بطــرح وإصــدار أســهم حقــوق أولويــة. وتــم تضميــن التغيــرات الجوهريــة التــي طــرأت علــى المعلومــات 
التــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي أخــر نشــرة إصــدار فــي األقســام ذات الصلــة مــن هــذه النشــرة، ولالطــالع علــى 
ملخــص ألبــرز هــذه التغيــرات الجوهريــة، يرجــى مراجعــة القســم )10-11( »المعلومــات الجوهريــة التــي تغيــرت 

منــذ موافقــة الهيئــة علــى آخــر نشــرة إصــدار أســهم«

شروط االكتتاب في 
أسهم حقوق األولوية

ــاب ذات  ــدة اســتيفاء شــروط االكتت ــاب باألســهم الجدي ــي االكتت ــن ف ــى األشــخاص المســتحقين الراغبي يجــب عل
الصلــة. ولالطــالع علــى المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه يرجــى مراجعــة القســم )	1( 

»شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب«.

تنويه: ينبغي دراسة قسم »إشعار مهم« في الصفحة »ج« والقسم )2( »عوامل المخاطرة« من نشرة اإلصدار هذه بعناية تامة قبل اتخاذ أّي قرار 
استثماري في الحقوق أو األسهم الجديدة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب 

التاريخالجدول الزمني

الموافقــة  المتضمنــة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  انعقــاد 
علــى زيــادة رأس المــال وتحديــد تاريــخ األحقيــة والمســاهمين 
هــم  المســتحقين  المســاهمين  بــأن  علمــاً  المســتحقين، 
المســاهمون المالكــون لألســهم فــي نهايــة تــداول يــوم انعقــاد 
المــال  رأس  بزيــادة  الخاصــة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة 
والمقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع 
فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة 

العاديــة. غيــر 

**/**/****هـ )الموافق **/**/****م(.

)الموافــق فترة التداول*.  **/**/****هـــ   ** يــوم  التــداول  فتــرة  تبــدأ 
**/**/****م( وتســتمر حتــى نهايــة يــوم ** **/**/****هـــ 
)الموافــق **/**/****م( ويجــوز خــالل هــذه الفتــرة لجميــع حملــة 
حقــوق األوليــة - ســواء كانــوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين جــدد - 

القيــام بتــداول حقــوق األولويــة.

)الموافــق فترة االكتتاب. **/**/****هـــ   ** يــوم  االكتتــاب  فتــرة  تبــدأ 
**/**/****م( وتســتمر حتــى نهايــة يــوم ** **/**/****هـــ 
)الموافــق **/**/****م( ويجــوز خــالل هــذه الفتــرة لجميــع حملــة 
حقــوق األوليــة - ســواء كانــوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين جــدد - 

ممارســة حقهــم باالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة.

تنتهــي فتــرة االكتتــاب وينتهــي اســتقبال طلبــات االكتتــاب بانتهــاء يــوم ** تاريخ انتهاء فترة االكتتاب.
**/**/****هـ )الموافق **/**/****م(.

تبــدأ فتــرة الطــرح المتبقــي الســاعة العاشــرة صباحــاً مــن يــوم ** فترة الطرح المتبقي.
إلــى  وتســتمر  **/**/****م(  )الموافــق  **/**/****هـــ 
الســاعة الخامســة مســاًء مــن يــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق 

**/**/****م(.

يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(.اإلشعار بالتخصيص النهائي**. 

المســتحقين  لألشــخاص  وجــدت(  )إن  التعويــض  مبالــغ  دفــع 
الذيــن لــم يشــاركوا فــي االكتتــاب كليــا أو جزئيــا ومســتحقي 

األســهم. كســور 

يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(.

بعــد االنتهــاء مــن جميــع اإلجــراءات الالزمــة، ســوف يتــم اإلعــالن عــن التاريخ المتوقع لبدء التداول في األسهم الجديدة.
تاريــخ بــدء التــداول فــي األســهم الجديــدة علــى موقــع تــداول.

تــداول موقــع  علــى  الفعليــة  التواريــخ  عــن  اإلعــالن  وســيتم  تقريبيــة،  أعــاله  الزمنــي  الجــدول  فــي  المذكــورة  التواريــخ  جميــع   تنويــه: 
.)www.saudiexchange.sa(

*تبدأ فترة تداول الحقوق األولوية  بعد 	 أيام عمل من موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.
**ستكون الفترة الزمنية بين نهاية االكتتاب في حقوق األولوية و إيداع األسهم في محافظ المساهمين 9 أيام عمل.
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تواريخ اإلعالنات المهمة

تاريخ اإلعالنالُمعلناإلعالن

إعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية  
يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(الشركةالخاصة بزيادة رأس المال

إعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة 
يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(الشركةبزيادة رأس المال

إعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة 
يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(تداولالحق اإلرشادية

يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(إيداعإعالن عن إضافة حقوق األولوية للشركة

إعالن عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في 
يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(الشركةاألسهم الجديدة 

إعالن عن تاريخ بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب 
يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(تداولفي األسهم الجديدة

إعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب 
يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(الشركةفي األسهم الجديدة

إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول الحقوق والتنويه 
بأهمية قيام الذين ال يرغبون في االكتتاب ببيع الحقوق 

التي يملكونها 
يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(تداول

اإلعالن عن:

نتائج االكتتاب 	
تفاصيــل عمليــة بيــع األســهم التــي لــم يتــم االكتتــاب  	

فيهــا )إن وجــدت( وبــدء فتــرة الطــرح المتبقــي

يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(الشركة

إعالن عن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص 
يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(الشركةالنهائي

يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(إيداعإعالن عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين

يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(الشركةاإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض لمستحقيها )إن وجدت(

تــداول  موقــع  علــى  الفعليــة  التواريــخ  عــن  اإلعــالن  وســيتم  تقريبيــة،  أعــاله  الزمنــي  الجــدول  فــي  المذكــورة  التواريــخ  جميــع   تنويــه: 
)www.saudiexchange.sa( وذلك بالتنسيق مع شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( لتحديد تاريخ إيداع األسهم.
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كما تجدر اإلشارة بأنه في حال نشر إعالن يتعلق بالطرح في جريدة محلية بعد نشر نشرة اإلصدار يجب أن يتضمن اإلعالن ما يلي: 

اسم الُمصدر ورقم سجله التجاري. . 1
األوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها.. 2
 العناوين واألماكن التي يمكن الجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار.. 	
تاريخ نشر نشرة اإلصدار.. 4
بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوًة أو طرحاً المتالك األوراق المالية شرائها أو االكتتاب فيها.. 5
 اسم مدير االكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار المالي والمستشار القانوني.. 6
 إخــالء مســؤولية بالصيغــة اآلتيــة: »ال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة وشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا . 7

اإلعــالن، وال تعطيــان أّي تأكيــدات تتعلــق بدقتــه أو اكتمالــه، وتخليــان نفســيهما صراحــًة مــن أّي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أّي خســارة تنتــج عمــا 
ورد فــي هــذا اإلعــالن أو عــن االعتمــاد علــى أّي جــزء منــه«.
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب 

يقتصــر االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص المســتحقين ســواء كانــوا مــن المســاهمين المقيديــن أو مســتثمرين جــدد، وفــي حــال 
عــدم ممارســة حقــوق األولويــة الخاصــة باألشــخاص المســتحقين، فــإن أيــة أســهم متبقيــة لــم يكتتــب بهــا مــن قبــل األشــخاص المســتحقين ســوف 
تطــرح علــى المؤسســات االســتثمارية مــن خــالل طرحهــا فــي فتــرة الطــرح المتبقــي، ويتعيــن علــى األشــخاص المســتحقين الراغبيــن فــي االكتتــاب 
فــي األســهم الجديــدة تقديــم طلبــات االكتتــاب مــن خــالل الوســائل والخدمــات التــي يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين، وذلــك بشــرط أن يكــون 

للشــخص المســتحق حســاب اســتثماري لــدى أحــد الوســطاء الــذي يقدمــون هــذه الخدمــات.

يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منّصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــًة 
إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن خــالل أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأميــن حفــظ األســهم. وتحتفــظ الشــركة بحقهــا فــي رفــض أي 
طلــب لالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة كليــا أو جزئيــا، فــي حالــة عــدم اســتيفائه ألي مــن شــروط أو متطلبــات االكتتــاب. وال يجــوز التعديــل فــي طلــب 

االكتتــاب أو ســحبه بعــد تســليمه ويمثــل طلــب االكتتــاب عنــد تقديمــه عقــدا ملزمــا بيــن الشــركة والمســاهم المســتحق.

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية 

ماهي حقوق األولوية؟

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة المطروحــة عنــد اعتمــاد زيــادة رأس المــال، وهــو حــق مكتســب 
ــن فــي ســجل مســاهمي  ــادة رأس المــال والمقيدي ــة الخاصــة بزي ــر العادي ــة العامــة غي ــوم انعقــاد الجمعي ــن لألســهم ي ــع المســاهمين الملكي لجمي
الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي 

ســهم واحــد، وذلــك بســعر الطــرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وموافقتهــا علــى زيــادة رأس المــال مــن خــالل طــرح أســهم حقــوق أولويــة، وتــودع حقــوق األولويــة كأوراق 
ماليــة فــي المحافــظ الخاصــة بالمســاهمين فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة، وســتظهر األســهم فــي محافظهــم تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة، ولــن يســمح بتــداول هــذه الحقــوق أو االكتتــاب فيهــا إال 

عنــد بدايــة فترتــي التــداول واالكتتــاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتــم اإلشــعار عــن طريــق اإلعــالن فــي موقــع تــداول وكذلــك عــن طريــق خدمــة )تداوالتــي( المقدمــة مــن قبــل شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة 
ورســائل نصيــة قصيــرة ترســل عــن طريــق شــركات الوســاطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمــد العــدد علــى نســبة مــا يملكــه كل مســاهم فــي رأس المــال بحســب ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد 
انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
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ما هو معامل األحقية؟

هــو المعامــل الــذي يمكــن للمســاهمين المقيديــن مــن معرفــة عــدد حقــوق األولويــة المســتحقة لهــم مقابــل األســهم التــي يمتلكونهــا بنهايــة ثانــي يــوم 
تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويحســب هــذا المعامــل بقســمة عــدد األســهم الجديــدة علــى عــدد األســهم الحاليــة للشــركة. 
وعليــه فــإن معامــل األحقيــة هــو )0.755( حــق تقريبــا لــكل ســهم )1( واحــد مملــوك للمســاهم المقيــد فــي تاريــخ األحقيــة. ووفقــا لذلــك، إذا كان 
مســاهم مقيــد يملــك ألــف )1.000( ســهم فــي تاريــخ األحقيــة فســيخصص لــه ســبعمائة وخمســة وخمســون )755( حــق مقابــل مــا يملكــه مــن أســهم.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعــم، حيــث ســيتم إضافــة الحــق المكتســب إلــى محافــظ المســتثمرين تحــت اســم الســهم األصلــي، وبإضافــة كلمــة حقــوق أولويــة، إضافــة إلــى رمــز 
جديــد لهــذه الحقــوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

ســعر االفتتــاح للحــق ســيكون الفــرق بيــن ســعر إغــالق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق إلدراج الحــق وســعر الطــرح )قيمــة الحــق اإلرشــادية(. فعلــى 
ســبيل المثال، إذا كان ســعر إغالق ســهم الشــركة في اليوم الســابق خمســة عشــر )15( ريال ســعودي، وســعر الطرح عشــرة )10( رياالت ســعودية، 

فــإن الســعر االفتتاحــي للحــق ســيكون خمســة )5( ريــاالت ســعودية.

من هو المساهم المقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم، يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.

هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة 
غير العادية والتصويت على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

نعم، يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منّصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــًة 
إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن خــالل أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأميــن حفــظ األســهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.
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فــي حــال امتــالك أســهم الشــركة مــن خــالل أكثــر مــن محفظــة اســتثمارية، فــي أي محفظــة يتــم 
إيــداع حقــوق األولويــة؟

ســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي نفــس المحفظــة المــودع بهــا أســهم الشــركة المرتبطــة بالحقــوق. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان مســاهم يملــك 
ألــف )1.000( ســهم فــي الشــركة علــى النحــو التالــي: ثمانمائــة )800( ســهم فــي محفظــة )أ( ومائتــا )200( ســهم فــي محفظــة )ب(، فــإن مجمــوع 
الحقــوق التــي ســتودع ســبعمائة وخمســة وخمســون )755( حــق علــى اعتبــار أن لــكل ســهم )0.755( حــق تقريبــا. عليــه فســيتم إيــداع ســتمائة وأربعــة 

)604( حــق فــي محفظــة )أ( مائــة وواحــد وخمســون )151( حــق فــي محفظــة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعــم، يحــق لَحَملــة شــهادات األســهم االكتتــاب، لكنهــم لــن يســتطيعوا التــداول إال بعــد إيــداع الشــهادات فــي محافــظ إلكترونيــة عــن طريــق الجهــات 
المســتلمة أو شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )»مركــز اإليــداع«(، وإحضــار الوثائــق الالزمــة.

هل يحق لمن اشترى حقوقًا إضافيًة تداولها مرة أخرى؟

نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

نعم، بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق )وهي يومي عمل(، على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب. 

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال، ال يمكــن ذلــك. بعــد انقضــاء فتــرة التــداول يتبقــى لمالــك الحــق فقــط ممارســة الحــق فــي االكتتــاب بأســهم حقــوق األولويــة أو عــدم ممارســة 
ذلــك. وفــي حــال عــدم ممارســة الحــق يمكــن أن يخضــع المســتثمر للخســارة أو االنخفــاض فــي قيمــة محفظتــه االســتثمارية. 

مــاذا يحــدث لحقــوق األولويــة التــي لــم يتــم بيعهــا أو ممارســة االكتتــاب فيهــا خــالل فتــرة التــداول 
ومرحلــة االكتتــاب؟

فــي حــال عــدم االكتتــاب بكامــل األســهم الجديــدة خــالل فتــرة االكتتــاب، تطــرح األســهم الجديــدة المتبقيــة الكتتــاب ينظمــه مديــر االكتتــاب، ويتــم 
احتســاب قيمــة التعويــض )إن وجــد( لمالــك الحقــوق بعــد خصــم ســعر االكتتــاب. علمــا أن المســتثمر قــد ال يحصــل علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع 

فــي فتــرة الطــرح المتبقــي بســعر الطــرح.

 
مــن لــه األحقيــة فــي حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة 

عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولوية؟

يحــق للمســاهم المقيــد فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بعــد نهايــة يــوم تــداول يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة حضــور الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة.
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متــى يتــم تعديــل ســعر الســهم نتيجــة لزيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق 
أولويــة؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لــو قــام مســتثمر بشــراء األوراق الماليــة فــي يــوم انعقــاد الجمعيــة فهــل يحــق لــه الحصــول علــى 
حقــوق األولويــة المترتبــة علــى زيــادة رأس مــال المصــدر؟

نعــم، حيــث انــه ســيتم قيــد المســتثمر فــي ســجل مســاهمي الشــركة بعــد يومــي عمــل مــن تاريــخ شــراء األســهم )أي بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول 
ــن فــي ســجل مســاهمي  ــة األســهم المقيدي ــة ســتمنح لجميــع حمل ــأن حقــوق األولوي ــم ب ــة(، مــع العل ــر العادي ــة العامــة غي ــوم انعقــاد الجمعي ــي ي يل
الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ولكــن لــن يحــق لــه الحضــور أو التصويــت فــي الجمعيــة 

العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال.

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق 
له؟

ســيتم توزيــع نصيــب المســتثمر علــى المحافــظ التــي يملكهــا المســتثمر، بحســب نســبة الملكيــة الموجــودة فــي كل محفظــة، وفــي حــال وجــود كســور 
ســيتم تجميــع تلــك الكســور، وإذا أكملــت رقمــا صحيحــا أو أكثــر يتــم إضافــة الرقــم الصحيــح إلــى المحفظــة التــي يملــك فيهــا المســتثمر أكبــر كميــة 

مــن الحقــوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبــدأ تــداول واكتتــاب الحقــوق فــي الوقــت ذاتــه حتــى انتهــاء التــداول فــي اليــوم الســادس، بينمــا يســتمر االكتتــاب حتــى اليــوم التاســع وذلــك حســب 
مــا هــو مذكــور فــي هــذه النشــرة وإعالنــات الشــركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟ 

ال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟

نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. 

مساعدة إضافية: 

فــي حــال وجــود أي استفســارات، الرجــاء التواصــل مــع الشــركة علــى البريــد اإللكترونــي: IR.Inquires@saudipaper.com. وألســباب قانونيــة، 
ســوف يكــون بمقــدور الشــركة فقــط تقديــم المعلومــات الــواردة فــي هــذا النشــرة ولــن يكــون بمقدورهــا تقديــم المشــورة بشــأن األســس الموضوعيــة 

إلصــدار الحقــوق أو حتــى تقديــم المشــورة الماليــة أو الضريبيــة أو القانونيــة أو االســتثمارية.

ولمزيــد مــن المعلومــات عــن شــروط وأحــكام االكتتــاب، فضــال راجــع القســم )	1( »شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب« وبقيــة المعلومــات الــواردة 
فــي هــذه النشــرة.

mailto:IR.Inquires@saudipaper.com
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ملخص المعلومات الرئيسية 

يقــدم هــذا الملخــص نبــذة موجــزة عــن المعلومــات األساســية الــواردة فــي هــذه النشــرة. ونظــراً ألنــه ملخــص، فإنــه ال يشــتمل علــى كل المعلومــات 
التــي قــد تهــم المســاهمين وغيرهــم مــن عامــة المســتثمرين مــن المؤسســات واألفــراد. ويتعيــن علــى مســتلمي هــذه النشــرة قراءتهــا بالكامــل قبــل 

اتخــاذ قــرار اســتثماري يتعلــق بالحقــوق أو األســهم الجديــدة.

نبذة عن الشركة 

الشــركة الســعودية لصناعــة الــورق )»الشــركة« أو »صناعــة الــورق«( شــركة مســاهمة ســعودية، تأسســت بدايــة كفــرع لمؤسســة فرديــة تحــت مســمى 
»المؤسســة الســعودية لصناعــة اللــب والــورق« بســجل تجــاري رقــم )19540( وتاريــخ 1410/04/15هـــ )الموافــق 	1989/11/1م( صــادر مــن 
مدينــة الدمــام. بتاريــخ 1414/12/27هـــ )الموافــق 1994/06/06م( تحولــت المؤسســة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة تحــت مســمى »الشــركة 
الســعودية لصناعــة الــورق« بموجــب الســجل التجــاري رقــم )2050028141(. وبموجــب القــرار الــوزاري رقــم )5	6( وتاريــخ 12/	1427/0هـــ 
)الموافــق 2006/04/10م( تحولــت الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة. وبتاريــخ 1427/05/17هـــ )الموافــق 2006/06/14م( تــم إدراج أســهم 

الشــركة فــي الســوق الماليــة الســعودية )الســوق الرئيســية( وتحولــت الشــركة إلــى شــركة مســاهمة عامــة. 

ــف  ــان أل ــاً ومئت ــى تســعة عشــر مليون ــال ســعودي، مقســم إل ــون )192.000.000( ري ــان وتســعون ملي ــة واثن ــي مائ ــغ رأس مــال الشــركة الحال ويبل
ــة بالكامــل. ــاالت للســهم الواحــد مدفوعــة القيم ــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ري )19.200.000( ســهم عــادي بقيم

وكمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة فــإن المســاهمين الكبــار )الذيــم يملكــون 5٪ أو أكثــر مــن رأس المــال( هــو رائــد عبــد الرحمــن عبــد العزيــز المشــعل 
ــه أي دور بالشــركة حتــى تاريــخ هــذه النشــرة( ويملــك )6.227.904( ســهم أي مــا  وهــو مــن المســاهمين المؤسســين للشــركة )علمــاً أن ليــس ل

نســبته )7	2.4	٪( مــن أســهم الشــركة قبــل الطــرح. 
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ملخص أنشطة الشركة

يتمثل نشاط الشركة كما في سجلها التجاري في الصناعات التحويلية ومنها ما يلي: 

صناعة عجائن الورق من األلياف. 	
صناعة عجائن الورق من النفايات مع إزالة الحبر. 	
صناعة أكياس ورقية. 	

ويتمثل نشاط الشركة كما في نظامها األساسي في:

إنتاج مختلف المنتجات الورقية.أ. 
إنتاج لفات ورق المنديل.ب. 
إنتاج مناديل ورقية متنوعة.ج. 
تجميع وفرز وكبس وبيع المخلفات الصلبة ومنها المخلفات الورقية والكرتونية والبالستيكية والمعدنية والزجاجية.د. 

هـــ االســتثمار فــي الصناعــات المتنوعــة بمجــال الزيــت والبتروكيماويــات والصناعــات المســاندة لهــا وإدارة النفايــات الصناعيــة الخطــرة وغيــر 
الخطــرة.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

تنقسم أنشطة الشركة الحالية إلى قطاعين رئيسين: 

 قطاع الصناعة: 	

يتمثل قطاع الصناعة في مجال صناعة ورق المنديل ومناشف )لفات( وعجينة الورق  وأيضا تحويل روالت الورق الصحي منتجات ورقية 
تباع في األسواق ويوضح الجدول التالي قيمة اإليرادات التي حققتها الشركة من قطاع الصناعة خالل األعوام 2019م، 2020م، 2021م. 

2021م 2020م 2019م بالريال السعودي

541.708.88	 504.7	5.298 505.	90.014 قيمة إيرادات قطاع الصناعة

٪92.00 ٪94.86 ٪95.88 نسبة إيرادات قطاع الصناعة 
من إجمالي اإليرادات

المصدر: الشركة 

وتزاول الشركة نشاطها من خالل 4 شركات تابعة، شركة داخل السعودية وهي الشركة السعودية لتحويل الورق، و	 شركات خارج السعودية 
وهي شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق، والشركة األردنية السعودية لتحويل الورق*، وشركة المغربية لصناعة الورق* )لمزيد من 
المعلومات حول الشركات التابعة في هذا القطاع الرجاء مراجعة قسم »الشركات التابعة« من القسم رقم )	( »خلفية عن الشركة وطبيعة 

أعمالها«(.  

*غير نشطة كما بتاريخ هذه النشرة.
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 قطاع التجارة و النقل: 	

يتمثل قطاع التجارة و النقل في تجميع وفرز وكبس وبيع المخلفات الصلبة ومنها المخلفات الورقية والكرتونية والبالستيكية والمعدنية 
والزجاجية، ويوضح الجدول التالي قيمة اإليرادات التي حققتها الشركة من قطاع التجارة والنقل خالل األعوام 2019م، 2020م، 2021م. 

2021م2020م2019مبالريال السعودي

قيمة إيرادات قطاع التجارة 
55.26147.090.585	.527	6.2	21.7و النقل

نسبة قطاع التجارة و النقل من 
8.00٪5.14٪4.12٪إجمالي اإليرادات

المصدر: الشركة 

وتــزاول الشــركة نشــاطها مــن خــالل 5 شــركات تابعــة، شــركتان داخــل الســعودية وهمــا الشــركة الســعودية إلعــادة تدويــر الــورق والمخلفــات والشــركة 
الســعودية لالســتثمار والتطويــر الصناعــي، و	 شــركات خــارج الســعودية وهــي شــركة المــدار لتجــارة الــورق )المغــرب(*، شــركة المــدار لتجــارة 
ــة قســم  ــي هــذا القطــاع الرجــاء مراجع ــة ف ــات حــول الشــركات التابع ــن المعلوم ــد م ــر(. )لمزي ــورق )الجزائ ــدار لل ــورق )األردن(* وشــركة الم ال

»الشــركات التابعــة« مــن القســم رقــم )	( خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا(.  

*غير نشطة كما بتاريخ هذه النشرة.
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هيكل رأس مال الشركة

تــم إدراج أســهم الشــركة فــي الســوق )بعــدد ســبع مالييــن ومئتــان ألــف )7.200.000( ســهم وبقيمــة إســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت 
ــخ 1429/04/06هـــ  ــا بتاري ــادة رأس ماله ــاً بزي ــخ 1427/05/17هـــ )الموافــق 2006/06/14م(. وقــد قامــت الشــركة الحق للســهم الواحــد( بتاري
ــال ســعودي  ــون )00.000.000	( ري ــة ملي ــى ثالثمائ ــال ســعودي إل ــون )240.000.000( ري ــون ملي ــان وأربع ــق 2008/04/12م( مــن مئت )المواف
عــن طريــق منــح ســهم مجانــي لــكل 4 أســهم ليصبــح عــدد األســهم ثالثــون مليــون )0.000.000	( ســهم. كمــا قامــت الشــركة بزيــادة رأس 
مالهــا بتاريــخ 05/10/		14هـــ )الموافــق 2012/04/02م( مــن ثالثمائــة مليــون )00.000.000	( ريــال ســعودي إلــى ثالثمائــة وخمســة وســبعون 
ــاً وخمســمائة  ــون مليون ــح عــدد األســهم ســبعة وثالث ــكل 4 أســهم ليصب ــي ل ــح ســهم مجان ــق من ــال ســعودي عــن طري ــون )75.000.000	( ري ملي
ألــف )7.500.000	( ســهم. كمــا قامــت الشــركة بزيــادة رأس مالهــا بتاريــخ 5/07/05	14هـــ )الموافــق 2014/05/04م( مــن ثالثمائــة وخمســة 
وســبعون مليــون )75.000.000	( ريــال ســعودي إلــى أربعمائــة وخمســون مليــون )450.000.000( ريــال ســعودي عــن طريــق منــح ســهم مجانــي 
لــكل 5 أســهم ليصبــح عــدد األســهم خمســة وأربعــون مليــون )45.000.000( ســهم. كمــا وقــد قامــت الشــركة بتاريــخ 0	/9/12	14هـــ )الموافــق 
2018/09/10م( بتخفيــض رأس مالهــا مــن أربعمائــة وخمســون مليــون )450.000.000( ريــال ســعودي إلــى مئتــان وخمســة وأربعــون مليــون 
)245.000.000( ريــال ســعودي، وبالتالــي تخفيــض عــدد أســهم الشــركة مــن خمســة وأربعــون مليــون )45.000.000( ســهم إلــى أربعــة وعشــرون 
ــم  ــاً وخمســمائة ألــف )24.500.000( ســهم وبنســبة تخفيــض قدرهــا )45.56٪(، وبمعــدل تخفيــض )0.911( ســهم لــكل ســهمين. كمــا ت مليون
ــال  ــون )245.000.000( ري ــون ملي ــان وخمســة وأربع ــن مئت ــق 2019/11/04م( م ــخ 07/	1441/0هـــ )المواف ــال الشــركة بتاري ــض رأس م تخفي
ســعودي إلــى اثنــان وتســعون مليــون )92.000.000( ريــال ســعودي، و بالتالــي تخفيــض عــدد األســهم مــن أربعــة وعشــرون مليونــاً وخمســمائة ألــف 
)24.500.000( ســهم إلــى تســع مالييــن ومئتــان ألــف )9.200.000( ســهم عــن طريــق إلغــاء خمســة عشــر مليونــاً وثالثمائــة ألــف )00.000	.15( 
ســهم، و بنســبة تخفيــض فــي رأس مالهــا مقدارهــا )62.45٪( تقريبــاً، وبمعــدل تخفيــض ســهم لــكل )1.601( ســهم، كمــا قامــت الشــركة بزيــادة 
رأس مالهــا بتاريــخ 1442/04/21هـــ )الموافــق 2020/12/06م( مــن اثنــان وتســعون مليــون )92.000.000( ريــال ســعودي إلــى مائــة واثنــان 
وتســعون مليــون )192.000.000( ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة مائــة مليــون )100.000.000( ريــال ســعودي 
ــة نظامــاً  ــى كافــة الموافقــات المطلوب ــت عل ــان ألــف )19.200.000( ســهم. وذلــك بعدمــا حصل ــاً ومئت ــح عــدد األســهم تســعة عشــر مليون ليصب

والجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة(.

أوصــى مجلــس إدارة الشــركة فــي قــراره بتاريــخ 12/	0/	144هـــ )الموافــق 2021/10/18م( بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــالل طــرح أســهم 
حقــوق أولويــة بقيمــة مائــة وخمســة وأربعــون مليــون )145.000.000( ريــال ســعودي.

حصلــت الشــركة علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بتاريــخ 
**/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(. وقــد تــم اإلعــالن عــن هــذه الموافقــة فــي موقــع شــركة تــداول الســعودية )تــداول(.
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رؤية الشركة 

ورفــع  أمــوال مســاهميها  تنميــة  متوازييــن،  علــى خطيــن  دائمــاً  تعمــل  وأن  نمــواً،  الكبــرى  الشــركات  أســرع  مــن  تكــون  الشــركة ألن  تســعى 
 القيــم الســوقية للشــركة مــن جهــة، ووضــع حلــول تقنيــة مبتكــرة فيمــا يتعلــق بمعاييرنــا الصارمــة فــي الحفــاظ علــى البيئــة مــن جهــة أخــرى. 

رسالة الشركة
 

 تنمية عوائد الشركة بما يحقق النفع على مساهميها، وذلك من خالل زيادة كفاءة اإلنتاج ونمو المبيعات.

استراتيجية الشركة 

تســتمر الشــركة فــي العمــل علــى المكونــات الرئيســية الســتراتيجيتنا وهــي: رأس المــال البشــري، كفــاءة األداء، والقــدرة علــى التنفيــذ، تقضــي هــذه 
المكونــات بــأن تســتمر الشــركة فــي اســتقطاب وتطويــر الكفــاءات والطاقــات البشــرية ألعمالهــا، والعمــل علــى تحســين أداء الشــركة عبــر مختلــف 

وحــدات وإدارات الشــركة.

كما ان الشركة ستواصل مسارها في التركيز على السوق المحلي، وزيادة االهتمام بالمناطق التي تشكل فرصة لتحقيق حصة سوقية اعلى. 

تقوم استراتيجية الشركة العمل على المحاور التالية:

اســتراتيجية المبيعــات والتســويق: االنتهــاء مــن وضــع اســتراتيجية البيــع والتســويق للدخــول للســوق وكانــت علــى النحــو التالي: تطويــر المنتجات  	
والمواصفــات وإعــادة توزيــع قنــوات البيــع وزيــادة الحصــة الســوقية، لنكــون مــن ضمــن أفضــل الشــركات الرائــدة محليــاً وإقليميــاً، وذلــك مــن 

خــالل مايلــي:

تطوير األنظمة الداخلية تفعيل برنامج األتمتة للمبيعات على النحو التالي:

استكمال جميع بيانات العمالء مع الربط على نظام اإللكتروني للشركة. 	
إطالق مشروع تحديد مواقع العمالء، ونقاط التوزيع، واالنتشار. 	
	 . »sales buzz« متابعة عمليات المبيعات بشكل يومي على مستوى المملكة العربية السعودية عن طريق برنامج

بناء عالقات استراتيجية مستدامة عمالئنا في السوق السعودي. 	

رفــع كفــاءة اإلنتــاج: وذلــك مــن خــالل رفــع كفــاءة الماكينــات مــع تطويــر جــودة الــورق مــن ناحيــة تحســين المواصفــات ليتناســب مــع المنافســة  	
الموجــودة فــي الســوق الســعودي مــع تطويــر وتحديــث نظــم قيــاس الجــودة، كذلــك االســتمرار فــي العمــل علــى تقليــل تكاليــف المنتجــات وذلــك 
مــن  خــالل مراجعــة جميــع عمليــات اإلنتــاج و مواصلــة العمــل علــى تقليــل التكاليــف مــن خــالل تطويــر مكائــن اإلنتــاج و التغليــف و االســتثمار 
فــي أتمتــه العديــد مــن الماكينــات حيــث تــم التعاقــد علــى تطويــر وتحديــث بعــض المكائــن بمــا يحقــق زيــادة اإلنتاجيــة وخفــض تكلفــة التشــغيل  

ممــا حقــق إنتاجيــة اعلــى بتكاليــف اقــل.   

أمــا بالنســبة للشــركات التابعــة: وفيمــا يخــص شــركة الجــذور بالكويــت تــم االنتهــاء مــن أعمــال التوســعة والتشــغيل خــالل العــام 2021م، وفــي  	
الجزائــر تواصــل شــركة المــدار التابعــة للشــركة أداءهــا اإليجابــي، كمــا تعمــل الشــركة علــى التخلــص مــن اســتثماراتها الخارجيــة الغيــر مجديــة.
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نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة

 تشمل المزايا التنافسية للمجموعة ما يلي:

الموقع االستراتيجي: المصنع الوحيد إلنتاج روالت الورق في المنطقة وهو األكبر في المملكة العربية السعودية. 	

الطاقــة اإلنتاجيــة العاليــة: قــدرة الشــركة العاليــة فــي اإلنتــاج والتــي تشــكل مــا يقــارب 45٪ مــن حصــة الســوق المحلــي ووفــق خطــة الشــركة  	
فــي شــراء المعــدات لترتفــع حصتهــا الســوقية بمــا يقــارب 59٪ مــن الســوق المحلــي.

ــه  	 ــة الســعودية وذلــك يعــود لكون ــة بالمنافســين الموجوديــن خــارج المملكــة العربي الخدمــات اللوجســتية: خدمــة العمــالء بشــكل أســرع مقارن
المصنــع األكبــر الوحيــد فــي المنطقــة. 

مقدمة عن السوق 

تعــد المملكــة العربيــة الســعودية واحــدة مــن أكثــر األســواق نضجــاً فــي العالــم عندمــا يتعلــق األمــر بالمنتجــات الورقيــة، حيــث أن نصيــب الفــرد مــن 
اســتهالك المناديــل الورقيــة بالتجزئــة مرتفــع مقارنــًة بالمســتهلك فــي المناطــق المتقدمــة مثــل أمريــكا الشــمالية وأوروبــا الغربيــة.

يبلــغ حجــم الســوق الســعودي لصناعــة الــورق بمقــدار 220.000 طــن ســنوًيا، وينتــج مصنــع وطنــي 20.000 طــن ســنوًيا، وتنتــج الشــركة منــه مــا 
يقــارب 100.000 طــن ســنوًيا، ووفــق خطــة الشــركة لرفــع طاقتهــا اإلنتاجيــة والتــي تمــت بشــراء مكائــن إنتــاج جديــدة لتصــل بذلــك الــى 0.000	1 

طــن ســنوًيا.

كمــا أن الشــركة طــورت معداتهــا الخاصــة بمختبــرات الجــودة والرقابــة لضمــان جــودة منتجاتهــا التــي تــم تطويرهــا وتحســينها للتماشــج مــع المعاييــر 
الدوليــة وطلبــات عمالئهــا ممــا زاد الطلــب علــى منتجاتهــا مــن لفــات الــورق والمنتــج النهائــي.

وفيمــا يخــص الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق )شــركة تابعــة( يمثــل طاقــة المنتجــات الورقيــة التحويليــة )منتــج نهائــي( مقــدار 42.000 طــن ســنويا 
مــن احتيــاج الســوق المحلــي وبنــاء علــى مــا قمــت بــه الشــركة فــي تحســين مكائنهــا تــم شــراء مكائــن جديــدة لتصــل بذلــك الــى 45.600 طــن ســنوياً. 

كمــا ان الحصــة الســوقية للشــركة الســعودية لتحويــل الــورق فــي العــام 2021م بلغــت 6.	1٪ ووفــق خطــة الشــركة التطويريــة لتصــل الحصــة 
الســوقية الــى 19.1٪ وبذلــك يتحقــق نمــو بمقــدار 0	٪ للشــركة فــي حصتهــا الســوقية. كمــا يعــود ســبب النمــو إلــى التوســع فــي االنتشــار عــن 
طريــق قنــوات البيــع والتطويــر فــي العالمــات التجاريــة الحاليــة والدخــول فــي الســوق بعالمــات تجاريــة جديــدة خاصــة فــي تلبيــة احتياجــات الســوق 

المحلــي للمســتهلك.

وفيمــا يخــص الشــركة الســعودية إلعــادة تدويــر الــورق والمخلفــات )شــركة تابعــة( يبلــغ حجــم الســوق الســعودي فيهــا بمقــدار 108.000 طــن ســنوياً، 
وتمثــل مبيعــات الشــركة الســعودية إلعــادة تدويــر الــورق والمخلفــات منــه بمقــدار 28.000 طــن ســنوياً لتشــكل مــن حجــم الســوق الســعودي ٪28، 
ووفــق خطــة الشــركة فــي التطويــر والتحســين ســيتم رفــع المبيعــات لتصــل بذلــك الــى 5.000	 طــن ســنوياً لترتفــع بذلــك بحصتهــا الســوقية بنســبة 

ســتبلغ ٪25. 

المصدر: الشركة 
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ملخص عوامل المخاطرة

يوجد عدد من المخاطر التي تتعلق بإصدار أسهم حقوق األولوية، وهي تتلخص فيما يلي:

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها 	
المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال 	
المخاطر المتعلقة بقرارات اإلدارة  	
المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة  	
المخاطر المتعلقة بتقلبات األداء المالي 	
المخاطر المتعلقة بالخسائر الناتجة عن بيع الشركات التابعة  	
المخاطر المتعلقة بوجود عدد من الشركات التابعة غير النشطة 	
المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات  	
المخاطــر المتعلقــة بتفشــي األمــراض المعديــة أو غيرهــا ممــا يهــدد الصحــة العامــة بمــا فــي ذلــك االنتشــار العالمــي المســتمر لجائحــة فيــروس  	

)COVID-19( كورونا
المخاطر المتعلقة باألصول الثابتة 	
المخاطر المتعلقة بتقادم بعض األصول المتداولة 	
المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام الرئيسية وتغير أسعارها 	
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء 	
المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مصانع الشركة 	
المخاطر المتعلقة بالحوادث غير المتوقعة  	
المخاطر المتعلقة بتقادم المخزون  	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على العمالء الرئيسيين 	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموردين الرئيسين 	
المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة 	
المخاطر المتعلقة بانخفاض هوامش ربحية قطاع التصنيع  	
المخاطر المتعلقة بتركز قنوات توزيع منتجات الشركة 	
المخاطر المتعلقة بتصدير منتجات الشركة  	
المخاطر المتعلقة بالتغير في أسعار منتجات الشركة 	
المخاطر المتعلقة بالعقود المبرمة مع الغير 	
المخاطر المتعلقة باالتفاقيات التي تخضع لقوانين أجنبية والختصاص محاكم أجنبية أو التحكيم الدولي 	
المخاطر المتعلقة بالرأي المتحفظ لمراجع الحسابات 	
المخاطر المتعلقة بالتطورات المعايير المحاسبية الدولية أو بتطبيق معايير محاسبية دولية جديدة )IFRS( في المستقبل 	
المخاطر المتعلقة بتعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة 	
المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار  	
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بشروط اتفاقيات التسهيالت االئتمانية 	
المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقباًل 	
المخاطر المتعلقة باالئتمان والتحصيل  	
المخاطر المتعلقة بالسيولة 	
المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية القائمة والمحتملة  	
المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة  	
المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على العناصر البشرية المهمة 	
المخاطر المتعلقة بأخطاء العاملين أو سوء سلوكهم  	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على العاملين غير السعوديين 	
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المخاطر المتعلقة باحتساب مكافأة نهاية الخدمة  	
المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف »السعودة« 	
المخاطر المتعلقة بمخالفة نظام العمل والئحته التنفيذية  	
المخاطر المتعلقة بالتقاضي والدعاوى القانونية 	
المخاطر المتعلقة بالعالمات التجارية 	
المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية 	
المخاطر المتعلقة بتطبيق نظام الشركات 	
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بالقواعد واللوائح والسياسات ذات الصلة بحوكمة الشركة 	
المخاطر المتعلقة بضعف المراجعة الداخلية 	
المخاطر المتعلقة بوجود إصدارات حقوق أولوية سابقة  	
المخاطر المتعلقة بعدم توافق أنشطة النظام األساسي مع الدليل الوطني لألنشطة االقتصادية 	

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع 

المخاطر المتعلقة بوقف الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية  	
المخاطر المتعلقة بسحب التراخيص الصناعية ورخص التشغيل والتصاريح البيئية  	
المخاطر المتعلقة باألنظمة والمعايير البيئية  	
المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 	
المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار والسياسي واالقتصادي في المنطقة  	
المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث الطبيعية 	
المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/ أو صدور أنظمة وقوانين جديدة 	
المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والخدمات ذات الصلة 	
المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية  	
المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين 	
المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة  	
المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة 	
المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار صرف العمالت 	
المخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب في األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية 	

المخاطر المتعلقة باألوراق المالية المطروحة

المخاطر المتعلقة بالتذبذب في سعر حقوق األولوية 	
المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر األسهم 	
المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية 	
المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية  	
المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 	
المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة 	
المخاطر المتعلقة بانخفاض نسب المكية  	
المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب  	
المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم 	
المخاطر المتعلقة بالمضاربة في حقوق األولوية 	
المخاطر المتعلقة بتعليق تداول أو إلغاء أسهم الشركة نتيجة عدم نشر قوائمها المالية خالل المدة النظامية 	



الشركة السعودية لصناعة الورقدد

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

ملخص المعلومات المالية

إن ملخــص المعلومــات الماليــة الــوارد أدنــاه مبنــي علــى القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 1	 ديســمبر 2019م 
ــا. ــة به و2020م و2021م واإليضاحــات المرفق

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 1	 ديســمبر 2019م و2020م و2021م واإليضاحــات المرفقــة 
بهــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة )IFRS( والمعاييــر واإلصــدارات التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين 

.)SOCPA(

وقــد تمــت مراجعــة البيانــات الماليــة عــن الســنوات المنتهيــة فــي 1	 ديســمبر 2019م و2020م و2021م مــن شــركة إبراهيــم أحمــد البســام وشــركاؤه. 
وتصــدر الشــركة قوائمهــا بالريــال الســعودي.

قائمة المركز المالي )بآالف الرياالت 
السعودية(

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

 2019م
)مدققة(

 2020م
)مدققة(

 2021م
)مدققة(

597.790	74.		6	658.44مجموع الموجودات غير المتداولة 

79.914	125.	0524	.277موجودات الموجودات المتداولة

935.747876.868977.704مجموع الموجودات 

77	.61	8		.91	86.222	مجموع المطلوبات غير المتداولة 

94.925402.740	475.580مجموع المطلوبات المتداولة 

861.802786.263764.118مجموع المطلوبات

586.	94590.60521.	7مجموع حقوق الملكية

935.747876.868977.704مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

المصدر: القوائم المالية للشركة

قائمة الدخل )بآالف الرياالت السعودية(
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

 2019م
)مدققة(

 2020م
)مدققة(

 2021م
)مدققة(

2.091588.799	5 527.126 اإليرادات

)452.749( )85.219	( )428.127(تكلفة اإليرادات

146.872136.050 98.999 مجمل الدخل

19.71033.763  )19.075(صافي الخسارة قبل الزكاة

)2.987( )4.052()	9	.8(الزكاة

15.65816.723  )27.469(صافي الخسارة قبل الزكاة

المصدر: القوائم المالية للشركة



هه الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

قائمة التدفقات النقدية )بآالف الرياالت 
السعودية(

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

 2019م
)مدققة(

 2020م
)مدققة(

 2021م
)مدققة(

صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( 
)8.994(83.969 38.074 األنشطة التشغيلية

صافي النقد المستخدم في األنشطة 
)6.831( )7.325( )8.577(االستثمارية

صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من 
43.721 )72.057( )40.296(األنشطة التمويلية

4.58827.796  )10.800(صافي التغير في النقد وما في حكمه

	11.95915.72 22.845 النقد وما في حكمه في بداية السنة

15.72343.068 11.959 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية للشركة

الوحدةمؤشرات األداء الرئيسية 
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2021م2020م2019م

10.7٪ 0.9٪)2.6٪(٪نسبه نمو اإليرادات 

1.61.6)0.	(مرةربحية )خسارة( السهم

مــن  كنســبة  واإلداريــة  العموميــة  المصاريــف 
)7.5٪( )7.4٪()9.0٪(٪اإليــرادات

1.	2٪27.9٪18.8٪٪نسبة إجمالي الربح )الخسارة( 

6.4٪11.6٪5.9٪٪نسبة الريح التشغيلي / )الخسارة التشغيلية(

5.7٪7.	٪)6.	٪(٪نسبة صافي الربح )الخسارة( 

 20.2٪  19.0٪ )25.9٪(٪العائد على حقوق الملكية

0.9 0.6 0.6مرةاألصول المتداولة / المطلوبات المتداولة

المتداولــة / المطلوبــات غيــر  األصــول غيــر 
المتداولــة

 1.7 1.71.6مرة

 4.6 12.79.7مرةاألصول / حقوق الملكية

	.	٪ 1.7٪  )2.8٪(٪العائد على األصول

9.57.02.8مرةالدين إلى إجمالي حقوق الملكية

1.11.11.3مرةإجمالي األصول / إجمالي المطلوبات

المصدر: الشركة

هـهـ
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١-  التعريفات والمصطلحات

التعريفالمصطلح

الشــركة الســعودية لصناعــة الــورق وشــركاتها التابعــة شــركة مســاهمة عامــة ســعودية تــم قيدهــا بالســجل »الشركة« أو »المصدر« 
التجــاري فــي مدينــة الدمــام بموجــب شــهادة رقــم )2050028141( بتاريــخ 1415/01/10هـــ )الموافــق 

1994/06/20م(.

الشركة السعودية لصناعة الورق.»الشركة األم«

مستشارو الشركة الموضحة أسماؤهم على الصفحة )ح(.المستشارون

إدارة الشركة.اإلدارة

مجلس إدارة الشركة، و الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )و(.المجلس أو مجلس اإلدارة

المســاهمون الذيــن يمتلكــون نســبة 5٪ أو أكثــر مــن أســهم الشــركة، كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة فــإن المساهمون الكبار
للشــركة مســاهم واحــد وهــو رائــد عبــد الرحمــن عبــد العزيــز المشــعل والــذي يملــك )6.227.904( ســهم 

ــل الطــرح. أي مــا نســبته )7	2.4	٪( مــن أســهم الشــركة قب

يقصد به ما يلي:طرف ذو عالقة

1. تابعي المصدر.
2. المساهمين الكبار في المصدر.

	. أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.
4. أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

5. أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.
6. أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 	، 4، أو 5( أعاله.

7. أي شركة يسيطر عليها أي األشخاص مشار إليه في )1، 2، 	، 4، 5،أو 6( أعاله.

أي شــخص طبيعــي يكــون مكلفــاً )وحــده أو مــع آخريــن( مــن قبــل الجهــاز اإلداري للشــركة أو مــن قبــل عضــو كبار التنفيذيين
فــي الجهــاز اإلداري للشــركة بمهــام إشــراف وإدارة، وتكــون مرجعيتــه إلــى أي مــن اآلتــي بيانهــم: )1( الجهــاز 

اإلداري مباشــرة و )2( عضــو فــي الجهــاز اإلداري و )	( الرئيــس التنفيــذي. 

أحد الطرق المستخدمة لحساب معدل النمو في بند معين خالل فترة زمنية محددة.معدل النمو السنوي المركب

النظام األساسي للشركة.النظام األساسي

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.هيئة السوق المالية أو الهيئة

الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية و مناطق التقنية 

)»مدن«(

ــع بالشــخصية  ــة تتمت ــة حكومي ــة )»مــدن«( و هــي هيئ ــة و مناطــق التقني ــة الســعودية للمــدن الصناعي الهيئ
االعتباريــة المســتقلة، تــم إنشــاؤها بنــاًء علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )5	2( و تاريــخ 1422/08/27هـــ 
و هــي ترتبــط مباشــرة بمعالــي وزيــر الصناعــة و الثــروة المعدنيــة وتتمثــل مســؤولياتها فــي تطويــر أراضــي 
صناعيــة متكاملــة الخدمــات وخلــق بيئــة اســتثمارية نموذجيــة تلبــي طموحــات شــركاءها وتعــزز خطــط 

تمكيــن الصناعــة فــي المملكــة.

ــخ نظام الشركات ــم )م/	( بتاري ــة الســعودية الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رق ــة العربي نظــام الشــركات فــي المملك
7/01/28	14هـ )الموافق 2015/11/10م( والمعدل بتاريخ 1441/07/01هـ )الموافق 2020/02/25م(.
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التعريفالمصطلح

السوق المالية السعودية )تداول(. سوق األسهم

شركة تداول السعودية.تداول

المساهمون المؤسسون للشركة، و الذين تظهر أسماؤهم في صفحة )46(.المساهمون المؤسسون

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الذي يعقد وفق النظام األساسي للشركة.الجمعية العامة العادية

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الذي يعقد وفق النظام األساسي للشركة.الجمعية العامة غير العادية

مجلس التعاون لدول الخليج العربي.مجلس التعاون الخليجي

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية.الناتج المحلي

حكومة المملكة العربية السعودية.  الحكومة

الئحــة حوكمــة الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق المالية بموجب الئحة حوكمة الشركات  
القــرار رقــم )8-16-2017( وتاريــخ 8/05/16	14هـــ )الموافــق 	2017/02/1م( بنــاء علــى نظــام الشــركات 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/ 	 وتاريــخ 7/1/28	14هـــ )الموافــق 2015/11/10م( والمعدلــة بقــرار 

مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )1-7-2021( وتاريــخ 1442/6/1هـ )الموافــق 2021/01/14م(.

المملكة العربية السعودية.المملكة أو السعودية

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تمنــح حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة عنــد الموافقــة علــى الحقوق أو حقوق األولوية
الزيــادة فــي رأس المــال. وهــو حــق مكتســب لجميــع المســاهمين المقيديــن، ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة 
االكتتــاب فــي ســهم واحــد مــن األســهم الجديــدة بســعر الطــرح. ويتــم إيــداع الحقــوق بعــد انعقــاد الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس مــال. وســتظهر هــذه الحقــوق فــي حســابات المســاهمين 
المقيديــن تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة. وســيتم إبــالغ المســاهمين المقيديــن بإيــداع الحقــوق 

فــي محافظهــم.

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/0	 بتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق نظام السوق المالية
08/01/	200م(.

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب 
القــرار رقــم 	-	12-2017 وتاريــخ 9/4/9	14هـــ )الموافــق 2017/12/27م( بنــاًء علــى نظــام الســوق 
الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/0	 وتاريــخ 1424/6/2هـــ والمعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم 

)5-5-2022( وتاريــخ 06/02/	144هـــ )الموافــق 2022/01/05م(.

قواعــد اإلدراج الصــادرة عــن الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( والموافــق عليهــا بقــرار مجلس هيئة الســوق قواعد اإلدراج
المالية رقم 	-	12-2017 بتاريخ 9/04/09	14هـ )الموافق 2017/12/27م( والتعديالت الالحقة عليها.

إدراج األوراق المالية في السوق الرئيسية أو – حيث يسمح سياق النص بذلك – تقديم طلب إدراج إلى اإلدراج
شركة تداول السعودية )تداول(.

شركة اإلنماء لالستثمار.مدير االكتتاب

صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح.صافي متحصالت الطرح

10 رياالت سعودية لكل سهم.سعر الطرح / االكتتاب
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14.500.000 سهم عادي. أسهم مطروحة لالكتتاب

ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة.معامل األحقية

األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب.األسهم المتبقية

هــو الســعر الــذي يتــم تــداول الحــق بــه علمــاً بأنــه يحــدد مــن خــالل آليــة العــرض و الطلــب، و بالتالــي فإنــه سعر تداول الحق
قــد يختلــف عــن قيمــة الحــق اإلرشــادية.

الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.قيمة الحق اإلرشادية

الفترة التي تبدأ من يوم ** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م( إلى يوم ** فترة الطرح 
**/**/****هـ )الموافق **/**/****م(.

طرح أية أسهم متبقية غير مكتتب فيها من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من الطرح المتبقي
خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.

ــك فترة الطرح المتبقي ــاب )»األســهم المتبقيــة«( فســتطرح تل ــرة االكتت ــاء فت ــا بعــد انته ــب به ــم يكتت وفــي حــال تبقــى أســهم ل
األســهم علــى عــدد مــن المســتثمرين ذوي الطابــع المؤسســي )ويشــار إليهــم بـــ »المؤسســات االســتثمارية«( 
)ويشــار إلــى عمليــة الطــرح هــذه بـــ »الطــرح المتبقــي«(. وتقــوم تلــك المؤسســات االســتثمارية بتقديــم 
عروضهــا لشــراء األســهم المتبقيــة وســيتم اســتقبال تلــك العــروض ابتــداء مــن الســاعة العاشــرة صباحــاً 
يــوم ** **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( وحتــى الســاعة الخامســة مســاءا مــن يــوم ** 
األســهم  تخصيــص  وســيتم  المتبقــي«(.  الطــرح  )»فتــرة  **/**/****م(  )الموافــق  **/**/****هـــ 
ــل عــن ســعر  ــل )شــرط أن ال يق ــل فاألق ــم األق ــى ث ــرض األعل ــة للمؤسســات االســتثمارية ذات الع المتبقي
الطــرح( علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى المؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض. 

ــل. ــة ومعاملتهــا بالمث أمــا بالنســبة لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا لألســهم المتبقي

جميع حملة حقوق األولوية سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق األولوية األشخاص المستحقون
خالل فترة التداول.

المساهمون المالكون لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون المساهمون المقيدون
في ســجل مســاهمي الشــركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

عامة المستثمرون من األفراد والمؤسسات – باستثناء المساهمون المقيدون – ممن قاموا بشراء حقوق المستثمرون الجدد
األولوية خال فترة التداول.

الشخص الطبيعي.الشخص

هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق األولوية.نشرة اإلصدار

الريال السعودي ــ العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال

الريال السعودي و التي يتم عرض القوائم المالية الموحدة بها.العملة 

مالك أو حامل األسهم اعتبارا من أي وقت محدد.المساهم

األسهم العادية للشركة والبالغ عددها تسعة عشر مليوناً ومئتان ألف )19.200.000( سهم بقيمة اسمية األسهم
عشرة )10( رياالت للسهم الواحد. 
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شركة اإلنماء لالستثمار أو 
اإلنماء لالستثمار

شركة اإلنماء لالستثمار وهي شركة مساهمة سعودية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية للقيام 
بأعمال التعامل والحفظ واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة في أعمال األوراق المالية بموجب الترخيص 

رقم )7	-4	091(. 

هم مؤسسات السوق المرخص لهم عن طريق هيئة السوق المالية بمزاولة نشاط التعامل باألوراق الوسطاء
المالية بصفة وكيل.

تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:المؤسسات االستثمارية

الجهــات الحكوميــة والشــركات المملوكــة مــن الحكومــة، مباشــرة أو عــن طريــق مديــر محفظــة خاصــة، . 1
أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة، أو الســوق، وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة، أو مركــز 

اإليداع.
ــق . 2 ــى الصنادي ــق االســتثمار العامــة المؤسســة فــي المملكــة المطروحــة طرحــا عامــا إضافــة إل صنادي

الخاصــة والتــي تســتثمر فــي األوراق الماليــة المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية إذا كانــت شــروط 
وأحــكام الصنــدوق تتيــح لــه ذلــك، مــع االلتــزام باألحــكام والقيــود المنصــوص عليهــا فــي الئحــة صناديــق 

االســتثمار. 
األشــخاص المرخــص لهــم فــي التعامــل فــي األوراق الماليــة بصفــة أصيــل، مــع التــزام متطلبــات الكفايــة . 	

المالية.
عمــالء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون ذلــك الشــخص المرخــص لــه . 4

قــد تــم تعيينــه بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار 
فــي الســوق الماليــة الســعودية نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.

أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز . 5
اإليــداع، آخــذاً باالعتبــار ضوابــط اســتثمار الشــركات المدرجــة فــي األوراق الماليــة، علــى أن ال تــؤدي 

مشــاركة الشــركة إلــى أي تعــارض فــي المصالــح.
المســتثمرين الخليجيــن مــن ذوي الشــخصية االعتباريــة والتــي تشــمل الشــركات والصناديــق المؤسســة . 6

فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
المستثمرون األجانب المؤهلون.. 7
مســتفيد نهائــي مــن ذوي الصفــة االعتباريــة فــي اتفاقيــة مبادلــة مبرمــة مــع شــخص مرخــص لــه وفــق . 8

شــروط وضوابــط اتفاقيــات المبادلــة.

الهيئة السعودية للمراجعين 
)SOCPA( والمحاسبين

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

المعايير الدولية للتقرير 
)IFRS( المالي

مجموعة من المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.وزارة التجارة 

أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب.المكتتب

نظام آلي لبيع وشراء األسهم السعودية. نظام تداول

صندوق التنمية الصناعية السعودي.الصندوق الصناعي 
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ضريبة القيمة المضافة 
)VAT(

قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 8/05/02	14هـــ الموافقــة علــى االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة 
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والتــي بــدأ العمــل بهــا ابتــداء مــن 1 ينايــر 2018م، كضريبــة 
جديــدة تضــاف لمنظومــة الضرائــب والرســوم األخــرى الواجــب العمــل بهــا مــن قبــل قطاعــات محــددة فــي 
المملكــة، وفــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي. مقــدار هــذه الضريبــة )5٪(، وقــد تــم اســتثناء 
عــدد مــن المنتجــات منهــا )كاألغذيــة األساســية والخدمــات المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة والتعليــم(. و صــدر 
قــرار بتعديــل ضريبــة القيمــة المضافــة فــي تاريــخ 2020/05/11م مــن 5٪ إلــى 15٪ و التــي بــدأ العمــل بهــا 

ابتــداء مــن 1 يوليــو 2020م.

شركة اإلنماء لالستثمار )»اإلنماء لالستثمار«( متعهد التغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة ومتعهد التغطية.اتفاقية التعهد بالتغطية 

القواعد المنظمة الستثمار 
المؤسسات المالية األجنبية 
المؤهلة في األوراق المالية 

المدرجة

هــي قواعــد خاصــة بتنظيــم االســتثمار بــاألوراق الماليــة مــن قبــل أشــخاص غيــر ســعوديين مقيميــن 
ــخ  ــم 1-42-2015 و تاري ــرار رق ــة بموجــب الق ــة الســوق المالي ــس هيئ ــة. الصــادر عــن مجل خــارج المملك

عليهــا. الالحقــة  والتعديــالت  2015/05/04م(  )الموافــق  6/07/15	14هـــ 

الرصيد الظاهر كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي.رأس المال

اللجوء إلى المحاكم أو اللجان القضائية و شبه القضائية للوصول إلى تسوية نزاع.التقاضي

لدى الشركة ثالث )	( شركات تابعة داخل المملكة العربية السعودية وهي:الشركات التابعة 

الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات.. 1
الشركة السعودية لتحويل الورق.. 2
الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي.. 	

ولديها أيضاً ست )6( شركات تابعة خارج المملكة العربية السعودية وهي: 

شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(.. 1
شركة المدار لتجارة الورق )األردن(.. 2
شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(.. 	
شركة المدار للورق )الجزائر(.. 4
شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(.. 5
الشركة المغربية للصناعة الورق )المغرب(.. 6
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باإلضافــة إلــى المعلومــات األخــرى الــواردة فــي هــذه النشــرة، يتوجــب علــى كل مــن يرغــب باالســتثمار فــي األســهم المطروحــة لالكتتــاب دراســة 
كافــة المعلومــات التــي تحتويهــا نشــرة اإلصــدار هــذه بعنايــة، بمــا فيهــا عوامــل المخاطــرة المبينــة أدنــاه فــي هــذا القســم قبــل اتخــاذ قــرار شــراء 
أســهم الطــرح، علمــاً بــأن المخاطــر الموضحــة أدنــاه قــد ال تشــمل كافــة المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة، بــل مــن الممكــن وجــود مخاطــر 
إضافيــة ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت الحالــي، أو قــد تعتبرهــا الشــركة غيــر جوهريــة، أو أنهــا قــد ال تعيــق عملياتهــا. وقــد يتأثــر نشــاط 
الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة وتوقعاتهــا المســتقبلية بشــكل ســلبي وجوهــري فــي حــال حــدوث أو تحقــق أحــد 

عوامــل المخاطــر المشــار إليهــا أدنــاه.

كمــا يقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة، بحســب علمهــم واعتقادهــم، بعــدم وجــود أي مخاطــر جوهريــة حتــى تاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه بخــالف 
تلــك المذكــورة فــي هــذا القســم، مــن الممكــن أن يؤثــر عــدم ذكرهــا علــى قــرار المســاهمين والمســتثمرين المحتمليــن، وتكــون معلومــة لديهــم حتــى 

تاريــخ هــذه النشــرة غيــر مــا تــم اإلفصــاح عنــه ضمــن هــذا القســم. 

ــن  ــك االســتثمار والذي ــا ذل ــم مخاطــر ومزاي ــى تقيي ــن عل ــة ال يناســب إال للمســتثمرين القادري إن االســتثمار فــي الحقــوق أو أســهم حقــوق األولوي
يملكــون مــوارد كافيــة لتحمــل أي خســارة قــد تنجــم عــن ذلــك االســتثمار، وينبغــي علــى المســتثمر المحتمــل الــذي لديــه أي شــكوك بشــأن قــرار 
االســتثمار فــي الشــركة أن يســتعين بمستشــار مالــي مرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة للحصــول علــى المشــورة المناســبة بشــأن االســتثمار 

فــي األســهم المطروحــة.

وفــي حــال حــدوث أو تحقــق أي مــن عوامــل المخاطــرة التــي تعتقــد الشــركة فــي الوقــت الحاضــر بأنهــا مهمــة، أو حــدوث أيــة مخاطــر أخــرى لــم 
يتســن للشــركة أن تحددهــا، أو التــي تعتبرهــا فــي الوقــت الحاضــر غيــر جوهريــة، فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى انخفــاض ســعر األســهم فــي الســوق وقــد 

يخســر المســتثمر المحتمــل كامــل اســتثماره بهــذه األســهم أو جــزء منهــا.

إن المخاطــر الــواردة أدنــاه قــد ذكــرت بترتيــب ال يعكــس أهميتهــا أو األثــر المتوقــع لهــا علــى الشــركة، وإن المخاطــر المبينــة فــي هــذا ال تشــمل 
جميــع المخاطــر التــي قــد تؤثــر علــى الشــركة أو علــى عملياتهــا أو أنشــطتها أو أصولهــا أو األســواق والقطاعــات التــي تعمــل فيهــا وال تشــمل جميــع 

المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا االســتثمار فــي الحقــوق أو أســهم حقــوق األولويــة.

2-١  المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

2-1-1  المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها

تعتمــد قــدرة الشــركة علــى زيــادة إيراداتهــا وتحســين ربحيتهــا علــى مــدى التنفيــذ الفّعــال لخطــط أعمالهــا وتحقيقهــا الســتراتيجيتها بنجــاح، مــن 
هــذه الخطــط علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: تحســين خطــوط اإلنتــاج الحاليــة، أو التوســع فــي خطــوط إنتــاج جديــدة، أو تحديــث قاعــدة المنتجــات 

أو فتــح أو إغــالق قنــوات بيــع. 

إن قــدرة الشــركة علــى التوســع فــي أعمالهــا فــي المســتقبل تعتمــد علــى قدرتهــا علــى مواصلــة تنفيــذ وتحســين نظــم المعلومــات التشــغيلية والماليــة 
واإلداريــة بكفــاءة وفــي الوقــت المناســب، وكذلــك علــى قدرتهــا علــى زيــادة قواهــا العاملــة وتدريبهــا وتحفيزهــا والمحافظــة عليهــا. إن أي خطــط 
توســع فــي األعمــال تعتــزم الشــركة القيــام بهــا فــي المســتقبل ســوف تخضــع للتكاليــف المقــدرة وجــدول التنفيــذ الزمنــي المحــدد لهــا )ولمزيــد مــن 
المعلومــات، فضــاًل مراجعــة القســم رقــم ) 7( »اســتخدام متحصــالت الطــرح« مــن هــذه النشــرة(، وقــد تحتــاج الشــركة إلــى الحصــول علــى تمويــل 
إضافــي إلنجــاز أي مــن خطــط توســع. وإذا لــم تتمكــن مــن تنفيــذ خطــط التوســع وفقــاً للجــدول الزمنــي المحــدد لهــا ووفقــاً لتكاليــف المقــدرة 
للمشــروع أو فــي حــال عــدم الحصــول علــى التراخيــص الالزمــة، أو عــدم تحقيــق الربحيــة المرجــوة مــن هــذه المشــاريع والــذي قــد يعــود ألســباب 
مختلفــة – بمــا فيهــا تغيــر حالــة الســوق وقــت تنفيــذ هــذه المشــاريع أو فــي حــال وجــود خلــل فــي دراســة الجــدوى – وفــي حــال إخفــاق الشــركة فــي 
تنفيــذ أي جــزء مــن اســتراتيجيتها ألي ســبب مــن األســباب فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى الوضــع التنافســي للشــركة، وبالتالــي علــى وضعهــا المالــي 

ونتائــج أعمالهــا وربحيتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2-1-2  المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال

تهــدف الشــركة عنــد إدارة رأس المــال إلــى ضمــان قدرتهــا علــى االســتمرار حتــى تتمكــن مــن االســتمرار فــي توفيــر العوائــد للمســاهمين، والحفــاظ 
علــى رأس مــال أساســي مناســب لدعــم أعمالهــا. وقــد تتعــرض الشــركة إلــى مخاطــر ســوء إدارة رأس المــال وفقــدان قدرتهــا علــى االســتمرار فــي 

توفيــر العوائــد للمســاهمين ودعــم أعمالهــا. 

ــى  ــي التزامــات الشــركة إل ــة نســبة إجمال ــى صافــي الموجــودات ومراقب ــد عل ــة العوائ ــق مراقب ــإدارة رأس المــال عــن طري ــوم إدارة الشــركة ب وتق
إجمالــي أصولهــا، وقــد تقــوم بإجــراء التعديــالت علــى رأس المــال بمــا يتناســب مــع التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة مســتقباًل. ولغــرض الحفــاظ 
أو التعديــل علــى رأس المــال، قــد تقــوم الشــركة بزيــادة رأس مالهــا مســتقباًل بمــا يضمــن تحقيــق أهــداف وخططهــا االســتراتيجية. وفــي حــال عــدم 

تمكــن إدارة الشــركة مــن إجــراء التعديــالت الالزمــة علــى رأس المــال فإنهــا قــد تواجــه مخاطــر عــدم االســتمرارية.

2-1-3  المخاطر المتعلقة بقرارات اإلدارة 

تعتمــد نتائــج أعمــال الشــركة بشــكل رئيســي علــى قــدرة إدارتهــا فــي اتخــاذ القــرارات الصحيحــة والمناســبة فيمــا يتعلــق بأعمــال الشــركة وأنشــطتها. 
وفــي حــال قامــت إدارة الشــركة باتخــاذ قــرارات خاطئــة فيمــا يخــص أعمالهــا، فســوف ينعكــس ذلــك ســلباً علــى أداء الشــركة ونتائــج عملياتهــا 

وربحيتهــا.

2-1-4  المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة 

ــل  ــال ســعودي خــالل العــام 2018م )مــا يمث ســجلت الشــركة خســائر مســتمرة أدت لتســجيل خســائر متراكمــة بلغــت حوالــي )6.9	1( مليــون ري
نســبة 55.9٪ مــن رأس مالهــا البالــغ 245.000.000 مليــون ريــال ســعودي خــالل العــام المذكــور(. وخــالل العــام 2019م، ســجلت الشــركة خســائر 

متراكمــة قدرهــا حوالــي )4.	15( مليــون ريــال ســعودي مــا يمثــل )62.62٪( مــن رأس مالهــا. 

وتحــدد األنظمــة واللوائــح فــي المملكــة العربيــة الســعودية حالــة الشــركات التــي تســجل خســائر متراكمــة، فبتاريــخ 	8/01/2	14هـــ )الموافــق 
2016/10/24م(، صــدر قــرار مجلــس الهيئــة رقــم )1-0	1-2016( بتعديــل اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي 
الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة )50٪( فأكثــر مــن رأس مالهــا فــي ضــوء نظــام الشــركات، وتــم تعديــل مســماها لتصبــح »اإلجــراءات 
والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة )20٪( فأكثــر مــن رأس مالهــا«، وتــم العمــل بهــا ابتــداًء 
مــن تاريــخ 8/07/25	14هـــ )الموافــق 2017/04/22م(. وتنــص المادتــان الخامســة والسادســة مــن هــذه اإلجــراءات والتعليمــات، علــى أنــه فــي 
الحالــة التــي تبلــغ فيهــا خســائر الشــركة المتراكمــة )50٪( فأكثــر مــن رأس مالهــا، يجــب علــى الشــركة أن تفصــح للجمهــور فــوراً ودون تأخيــر بإعــالن 
مســتقل عنــد بلــوغ خســائرها المتراكمــة )50٪( فأكثــر مــن رأس مالهــا. وتقــوم الســوق بإضافــة عالمــة إلــى جانــب اســم الشــركة فــي موقــع الســوق 
اإللكترونــي ترمــز إلــى بلــوغ الخســائر المتراكمــة )50٪( فأكثــر مــن رأس مالهــا فــور صــدور إعــالن الشــركة. بعــد هــذا اإلعــالن عــن بلــوغ الخســائر 
المتراكمــة )50٪( فأكثــر مــن رأس المــال، ينبغــي علــى الشــركة اإلعــالن عــن )1( تاريــخ آخــر يــوم يتســنى فيــه لمجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة لالجتمــاع، وتاريــخ آخــر يــوم النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمعالجــة الخســائر المتراكمــة، )2( توصيــة مجلــس اإلدارة للجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة حيــال خســائرها المتراكمــة فــور صدورهــا – تبعــاً لمتطلبــات المــادة 150 مــن نظــام الشــركات – إمــا بزيــادة رأس مــال الشــركة 
أو خفضــه، أو حــل الشــركة قبــل األجــل المحــدد فــي نظامهــا األســاس و)	( تاريــخ آخــر يــوم إلتمــام عمليــة االكتتــاب فــي زيــادة رأس المــال لمعالجــة 
الخســائر المتراكمــة )حيثمــا ينطبــق(. وبالمقابــل، فــي حــال خفــض الخســائر المتراكمــة عــن )50٪( مــن رأس المــال، يجــب علــى الشــركة أن تفصــح 
للجمهــور عــن ذلــك فــوراً ودون تأخيــر بإعــالن مســتقل علــى أن يتضمــن اإلعــالن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الشــركة لتعديــل أوضاعهــا. ويُصــار 
بعــد ذلــك إلــى حــذف الســوق العالمــة المشــار إليهــا أعــاله، فــور إعــالن الشــركة عــن تعديــل أوضاعهــا. علمــاً أنــه وبموجــب المــادة السادســة مــن 
اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة )20٪( فأكثــر مــن رأس مالهــا، يُلغــى 

إدراج أســهم الشــركة عنــد انقضــاء الشــركة بقــوة النظــام أو إذا قــررت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة حــل الشــركة قبــل األجــل المحــدد.

باإلضافــة إلــى مــا ُذكــر أعــاله، تخضــع الشــركة التــي تزيــد خســائرها المتراكمــة )50٪( فأكثــر مــن رأس مالهــا لمتطلبــات المــادة )150( مــن نظــام 
الشــركات التــي تلــزم أي مســؤول فــي الشــركة أو مراجــع الحســابات فــور علمــه ببلــوغ الخســائر المتراكمــة للشــركة )50٪( أو أكثــر مــن رأس مالهــا 
بإبــالغ رئيــس مجلــس اإلدارة، وعلــى رئيــس مجلــس اإلدارة إبــالغ أعضــاء المجلــس فــوراً بذلــك، وعلــى مجلــس اإلدارة خــالل )15( يــوم مــن علمــه 
بذلــك دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لالجتمــاع خــالل )45( يــوم مــن تاريــخ علــم المجلــس بالخســائر؛ لتقــرر إمــا زيــادة رأس مــال الشــركة 
أو تخفيضــه إلــى الحــد الــذي تنخفــض معــه نســبة الخســائر إلــى مــا دون نصــف رأس المــال المدفــوع، أو حــل الشــركة قبــل األجــل المحــدد فــي 
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النظــام األساســي للشــركة، وســتعد الشــركة منقضيــة بقــوة النظــام إذا لــم تجتمــع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــالل المــدة المحــددة أعــاله، أو إذا 
اجتمعــت وتعــذر عليهــا إصــدار قــرار فــي الموضــوع، أو إذا قــررت زيــادة رأس المــال وفــق األوضــاع المقــررة فــي المــادة )150( مــن نظــام الشــركات 

ولــم يتــم االكتتــاب فــي كل زيــادة رأس المــال خــالل )90( يــوم مــن صــدور قــرار الجمعيــة بالزيــادة. 

07/	1441/0هـــ  بتاريــخ  المنعقــدة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  وافقــت  أعــاله،  المذكــورة  واللوائــح  األنظمــة  بمتطلبــات   وعمــاًل 
)الموافــق 2019/11/04م(، علــى تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن مائتيــن وخمســة وأربعيــن مليــون )245.000.000( ريــال ســعودي إلــى اثنيــن 
ــة ألــف )00.000	.15( ســهم مــن أســهم  ــق إلغــاء عــدد خمســة عشــر مليــون وثالثمائ ــال ســعودي عــن طري وتســعين مليــون )92.000.000( ري
الشــركة. وبتاريــخ 1442/04/21هـــ )الموافــق 2020/12/06م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــالل 
ــة  ــح مائ ــال ســعودي ليصب ــون )100.000.000( ري ــة ملي ــن )10.000.000( ســهم وبقيمــة مائ ــدد عشــرة ماليي ــة بع ــوق أولوي إصــدار أســهم حق
واثنيــن وتســعين مليــون )192.000.000( ريــال ســعودي. وفــي حــال تــم تســجيل خســائر متراكمــة فــي المســتقبل، ســتكون الشــركة مضطــرة التخــاذ 
اإلجــراءات النظاميــة إلطفــاء هــذه الخســائر. وفــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن إعــادة هيكلــة رأس مالهــا بمــا يتوافــق مــع المتطلبــات المذكــورة 

أعــاله، قــد تُعــد منقضيــة بقــوة النظــام ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى وضعهــا القانونــي بصفتهــا منشــأة قائمــة. 
 

2-1-5  المخاطر المتعلقة بتقلبات األداء المالي

تكبــدت الشــركة خســائر بلغــت حوالــي )27.5( مليــون ريــال ســعودي خــالل العــام 2019م والتــي تحولــت إلــى أربــاح ُقــدرت بحوالــي 15.7 مليــون 
ريــال ســعودي للعــام 2020م نتيجــة انخفــاض فــي مصاريــف الشــركة مــن )127.2( مليــون ريــال ســعودي خــالل 2019م إلــى )102.7( مليــون ريــال 
ســعودي خــالل العــام 2020م. ونتيجــة لذلــك، ارتفــع هامــش الربــح اإلجمالــي مــن )18.8٪( فــي العــام 2019م إلــى )27.9٪( فــي العــام 2020م، فــي 

حيــن ارتفــع صافــي هامــش الربــح مــن هامــش ســلبي بنســبة )5.2٪( إلــى هامــش إيجابــي بنســبة )	٪( علــى التوالــي.

وعلــى الرغــم مــن زيــادة إيــرادات الشــركة إلــى )588.8( مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م، انخفــض إجمالــي الربــح مــن )6.1	1( 
مليــون ريــال ســعودي علــى حســاب زيــادة بنســبة )17.5٪( فــي تكلفــة اإليــرادات وتجــاوزت الزيــادة المقابلــة فــي اإليــرادات )10.7٪( خــالل نفــس 

العــام.

بالمقابــل، وبالرغــم مــن انخفــاض إجمالــي الربــح وزيــادة مصاريــف التشــغيل بيــن عــام 2019م وعــام 2020م، ارتفــع صافــي ربــح الشــركة مــن 15.7 
مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م إلــى 0.8	 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2021م، وارتفــع هامــش صافــي الربــح المقابــل مــن )	٪( إلــى 
)5.2٪(، علــى التوالــي. كان هــذا التبايــن مدفوًعــا بشــكل أساســي بعائــدات التقاضــي لمــرة واحــدة والتــي بلغــت )	.15( مليــون ريــال ســعودي خــالل 
الســنة الماليــة 2021م. علمــاً أن عائــدات التقاضــي مرتبطــة بقضيــة بيــع أراضــي وتالعــب فــي القيــود المحاســبية للشــركة خــالل العــام 2017م. 
وقــد تــم الحكــم لصالــح الشــركة بإلــزام المشــتري بســداد مبلــغ قــدره )	.17( مليــون ريــال ســعودي لصالــح الشــركة وتــم تنفيــذه مــا أدى الرتفــاع 
ــة )ولمزيــد مــن المعلومــات، فضــاًل راجــع القســم الفرعــي رقــم ) 10-8( »التقاضــي« مــن القســم رقــم  إيــرادات الشــركة بقيمــة األمــوال المحصل

)10( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(.

تمــر الشــركة بتقلبــات فــي أدائهــا المالــي خــالل الســنوات الماضيــة، وال يوجــد أي ضمــان بأنهــا ســتحافظ علــى أداء إيجابــي ولــن تتكبــد أي خســائر 
أو تراجــع فــي إيراداتهــا مســتقباًل ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى وضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية. 

2-1-6  المخاطر المتعلقة بالخسائر الناتجة عن بيع الشركات التابعة 

خــالل العــام 2019م، واســتناداً إلــى اتفاقيــة وعــد بالبيــع، باعــت الشــركة إحــدى الشــركات التابعــة لهــا فــي مملكــة المغــرب وهــي الشــركة المغربيــة 
لصناعــة الــورق. وقــد تــم تصنيــف هــذه الشــركة المغربيــة لصناعــة الــورق كأصــل غيــر متــداول محتفــظ بــه للبيــع وفًقــا لمتطلبــات المعيــار الدولــي 
رقــم )5( إلعــداد التقاريــر الماليــة. وقــد بلــغ صافــي أصــول الشــركة التابعــة التــي تــم تجريدهــا )16.9( مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ديســمبر 
2019م، وبلــغ رصيــد الذمــم المدينــة المقابــل مــن البيــع )6.	1( مليــون ريــال ســعودي ممــا نتــج عنــه خســارة بلغــت )2.	( مليــون ريــال ســعودي 
خــالل الســنة الماليــة المذكــورة. وخــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ديســمبر 2020م، رفعــت الشــركة دعــوى قضائيــة إللغــاء اتفاقيــة البيــع وقامــت 
بحجــز احتياطــي للمصنــع بعــد أن دخلــت الشــركة والمشــتري فــي نــزاع قانونــي بســبب التأخيــر فــي تســوية مبلــغ المبيعــات. نتيجــًة لذلــك، تــم حجــز 
مخصــص بمبلــغ )6.	1( مليــون ريــال ســعودي مقابــل رصيــد الذمــم المدينــة المســجل ســابًقا. وخــالل العــام 2021م، اســتعادت الشــركة حيــازة 
الشــركة المغربيــة لصناعــة الــورق بأمــر مــن المحكمــة. وفًقــا لذلــك، تــم إعــادة االســتثمار وإدخــال أصــول الشــركة المغربيــة لصناعــة الــورق إلــى 

ســجل األصــول الثابتــة للشــركة والتــي بلغــت قيمتهــا الدفتريــة صفــر )0( ريــال ســعودي.
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عــالوة علــى ذلــك، قامــت الشــركة بتصفيــة شــركتها التابعــة غيــر التشــغيلية فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــالل الســنة العــام 2021م، وبلــغ صافــي 
تأثيــر التصفيــة )66.418( ريــال ســعودي. وقــد تــم االنتهــاء مــن اإلجــراءات القانونيــة المتعلقــة بعمليــة التصفيــة خــالل العــام.

وفــي حــال قامــت الشــركة مســتقباًل بإبــرام صفقــات بيــع شــركاتها التابعــة دون أن يكــون لهــذه الصفقــات أثــر إيجابــي علــى إيراداتهــا أو تكبدهــا 
لخســائر نتيجتهــا، أو فــي حــال أدت هــذه الصفقــات لدخــول الشــركة فــي نزاعــات قضائيــة ســتضطر إلــى تكبــد تكاليفهــا دون أن تضمــن نتيجتهــا، 

وســيكون لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-7  المخاطر المتعلقة بوجود عدد من الشركات التابعة غير النشطة

كما في تاريخ هذه النشرة، لدى الشركة خمسة )5( شركات تابعة غير نشطة وهي:

شركة المدار – األردن: تبلغ قيمة أصولها حوالي )2.9( مليون ريال سعودي.. 1
الشركة السعودية لصناعة الورق – األردن: تبلغ قيمة أصولها حوالي )2.5( مليون ريال سعودي.. 2
شركة المدار – المغرب: تبلغ قيمة أصولها حوالي )4.2( مليون ريال سعودي.. 	
الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي: تبلغ قيمة أصولها حوالي )2.7	( مليون ريال سعودي.. 4
الشــركة المغربيــة لصناعــة الــورق باإلضافــة والتــي قامــت الشــركة ببيعهــا بنــاًء علــى »اتفاقيــة التعهــد بالبيــع« لتقــوم الشــركة فــي وقــت الحــق . 5

بإقامــة الشــركة دعــوى قضائيــة إللغــاء اتفاقيــة البيــع ليصــدر الحكــم مــن المحكمــة بفســخ العقــد ورد المصنــع إلــى الشــركة.

إن عــدم قــدرة الشــركة علــى إعــادة العمــل للشــركات المشــار إليهــا أعــاله وجعلهــا شــركات نشــطة واســتغالل مواردهــا، ســيجعل الشــركة تواجــه 
مخاطــر منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، مخاطــر خســارة قيمــة أصولهــا بانخفــاض قيمتهــا، ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى الوضــع المالــي 

للشــركة وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-8  المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات 

يتعيــن علــى الشــركة الحصــول علــى التراخيــص والتصاريــح والشــهادات النظاميــة المختلفــة فيمــا يتعلــق بأنشــطتها والمحافظــة عليهــا. وتشــمل 
هــذه التراخيــص والتصاريــح والشــهادات منهــا علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر: شــهادات التســجيل فــي الســجل التجــاري وشــهادات العضويــة 
لــدى الغــرف التجاريــة الصناعيــة، شــهادات الــزكاة والتســجيل بضريبــة القيمــة المضافــة، شــهادات االشــتراك لــدى المؤسســة العامــة للتأمينــات 
االجتماعيــة باإلضافــة للشــهادات الصــادرة عــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة كشــهادات الســعودة وااللتــزام بنظــام حمايــة األجــور 
ونطاقــات، شــهادات الســالمة ورخــص البلديــة، فضــاًل عــن رخــص التشــغيل والتراخيــص الصناعيــة والرخــص والتصاريــح البيئيــة للتشــغيل )ولمزيــد 
مــن المعلومــات، فضــاًل مراجعــة القســم الفرعــي رقــم ) 10-2( »التراخيــص والتصاريــح التــي حصلــت عليهــا الشــركة« مــن القســم رقــم )10( 

»المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(.

ينبغــي علــى الشــركة بصفتهــا »صاحبــة الترخيــص«، االلتــزام بالشــروط واألحــكام الخاصــة بــكل ترخيــص أو تصريــح أو شــهادة حصلــت عليهــا. 
وفــي حــال عــدم قــدرة أي مــن هــذه الشــركات علــى ذلــك، قــد ال تتمكــن مــن تجديــد هــذه التراخيــص والتصاريــح والشــهادات أو الحصــول علــى 
تراخيــص أخــرى جديــدة، والتــي قــد تحتاجهــا مــن حيــن إلــى آخــر ألغــراض التوســع فــي أنشــطتها، األمــر الــذي قــد ينتــج عنــه إيقــاف أو تعثــر 
أعمــال الشــركة أو فــرض غرامــات ماليــة عليهــا مــن الجهــات الحكوميــة، ممــا ســيؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي 

ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

لــم تلتــزم الشــركة التابعــة الشــركة الســعودية لالســتثمار والتطويــر الصناعــي )بالســجل التجــاري رقــم 	271	10102( فــي مدينــة الريــاض، . 1
باســتخراج شــهادة اشــتراك فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة. كمــا لــم يتــم اســتخراج شــهادة االشــتراك فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة لفــرع 
الشــركة التابعــة فــرع الشــركة الســعودية إلعــادة التدويــر للــورق والمخلفــات )بالســجل التجــاري رقــم 	029911	40( فــي مدينــة جــدة. إن عــدم 
اســتخراج شــهادة اشــتراك الغرفــة التجاريــة والصناعيــة، ســيعتبر مخالفــة للمــادة )5( مــن نظــام الســجل التجــاري التــي توجــب علــى كل مــن يتــم 
قيــده فــي الســجل التجــاري أن يــودع لــدى مكتــب الســجل التجــاري، خــالل ثالثيــن )0	( يومــاً مــن تاريــخ القيــد، شــهادة باالشــتراك فــي الغرفــة 
التجاريــة والصناعيــة. ممــا قــد يُعــرض الشــركة المخالفــة للغرامــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )15( مــن نظــام الســجل التجــاري والتــي ال 
تزيــد قيمتهــا عــن خمســين ألــف )50.000( ريــال ســعودي عــن كل مخالفــة، باإلضافــة الــى عــدم تمكــن الشــركة مــن االســتفادة مــن الخدمــات 

التــي تقدمهــا الغــرف التجاريــة ممــا ســينتج عنــه تعطــل عمليــات الشــركة فيمــا يخــص هــذا األمــر.



الشركة السعودية لصناعة الورق٢٣

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

يجــب علــى الشــركة الحصــول علــى تراخيــص البلديــة والدفــاع المدنــي لممارســة أنشــطتها. وكمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، لــم تقــم الشــركة . 2
ــة لعــدد أربعــة )4( مــن الفــروع التابعــة لهــا )وهــي: )1( فــرع الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق ســجل تجــاري رقــم  باســتخراج رخــص البلدي
)5855071810( فــي مدينــة خميــس مشــيط – )2( فــرع الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق ســجل رقــم )2050106080( فــي مدينــة الدمــام – 
)	( فــرع الشــركة الســعودية إلعــادة التدويــر للــورق والمخلفــات ســجل تجــاري رقــم )2050142796( فــي مدينــة الدمــام – )4( فــرع الشــركة 
الســعودية إلعــادة التدويــر للــورق والمخلفــات ســجل تجــاري رقــم )	029911	40( فــي مدينــة جــدة(. كمــا أن لــدى الشــركة عــدد )	( مــن رخــص 
البلديــة منتهيــة الصالحيــة كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة )وهــي: )1( فــرع الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق ســجل تجــاري رقــم )0177125	40( 
فــي مدينــة جــدة – )2( رخصــة البلديــة الخاصــة بالشــركة التابعــة الشــركة الســعودية إلعــادة التدويــر للــورق والمخلفــات ســجل تجــاري 
رقــم )	101014651( فــي مدينــة الريــاض – )	( رخصــة البلديــة الخاصــة بفــرع الشــركة التابعــة الشــركة الســعودية إلعــادة التدويــر للــورق 
ــة  والمخلفــات ســجل تجــاري رقــم )0177125	40( فــي مدينــة جــدة(. وبالتالــي تكــون الشــركة غيــر ملتزمــة بمتطلبــات وزارة الشــؤون البلدي
والقرويــة واإلســكان لجهــة تجديــد وإصــدار رخــص بلديــة للفــروع التــي مــن خاللهــا تمــارس نشــاطها التجــاري، مــا يعتبــر مخالفــة قــد تُعــرض 
الشــركة المخالفــة للعقوبــات المنصــوص عليهــا بالئحــة الجــزاءات عــن المخالفــات البلديــة )الصــادرة بتاريــخ 1442/02/05هـــ الموافــق 
2020/09/22م( والتــي قــد تصــل إلــى خمســمائة ألــف )500.000( ريــال ســعودي، باإلضافــة الــى إغــالق فــروع الشــالدركة ممــا ســيؤثر ســلباً 

علــى عملياتهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي.

ــزم نظــام الدفــاع المدنــي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/10( وتاريــخ 1406/05/10هـــ )الموافــق 1986/01/21م( . 	 مــن جهــة أخــرى، يُل
والمعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم )م/66( وتاريــخ 1424/10/02هـــ )الموافــق 11/26/	200م( االلتــزام بمتطلبــات األمــن والســالمة. لــم تلتــزم 
الشــركة بإصــدار رخــص الدفــاع المدنــي لكافــة المواقــع والفــروع التــي تشــغلها، وبقيــت أربعــة )4( فــروع دون إصــدار هــذه الرخــص لهــا )وهــي 
)1( فــرع الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق ســجل رقــم )5855071810( فــي مدينــة خميــس مشــيط – )2( فــرع الشــركة الســعودية لتحويــل 
الــورق ســجل تجــاري رقــم )2050106080( فــي مدينــة الدمــام – )	( فــرع الشــركة الســعودية إلعــادة التدويــر للــورق والمخلفــات ســجل تجــاري 
رقــم )2050142796( فــي مدينــة الدمــام )4( فــرع الشــركة الســعودية إلعــادة التدويــر للــورق والمخلفــات ســجل تجــاري رقــم )	029911	40( 
فــي مدينــة جــدة – باإلضافــة إلــى )5( الشــركة الســعودية إلعــادة التدويــر للــورق والمخلفــات ســجل تجــاري رقــم )	101014651( فــي مدينــة 
الريــاض(. بالمقابــل، لــم تلتــزم الشــركة بتجديــد رخصتــي )2( الدفــاع المدنــي العائدتيــن لــكل مــن )1( فــرع الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق 
بالســجل التجــاري رقــم )0177125	40( فــي مدينــة جــدة و)2( فــرع الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق ســجل تجــاري رقــم )1010614245( فــي 
مدينــة الريــاض. وبالتالــي فــإن عــدم االلتــزام بهــذا النظــام، ســيعرض الشــركة المخالفــة للعقوبــات والغرامــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
ــاًء عليــه  ــى المخالــف ألي حكــم مــن أحــكام هــذا النظــام أو لوائحــه أو القــرارات الصــادرة بن ــة عل ــى فــرض عقوب ــه، والتــي تنــص عل )0	( من
بالســجن مــدة ال تزيــد علــى ســتة أشــهر، أو بغرامــة ال تزيــد علــى ثالثيــن ألــف )0.000	( ريــال ســعودي أو بهمــا معــاً. كمــا ســيؤدي عــدم حصــول 
الشــركة علــى رخــص الدفــاع المدنــي إلــى عــدم تمكــن الشــركة مــن اســتخراج رخــص بلديــة جديــدة أو تجديــد الرخــص الحاليــة وفــي حــال 
عــدم قدرتهــا علــى اســتخراج تراخيــص الســالمة مــن الدفــاع المدنــي قــد يــؤدي ذلــك إلــى إغــالق مقــر الفــرع حتــى يتــم اســتكمال اإلجــراءات 

النظاميــة الســتخراج تراخيــص الدفــاع المدنــي.

كمــا لــم تلتــزم الشــركة التابعــة الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق بالســجل التجــاري رقــم )2050106080( بتجديــد الترخيــص الصناعــي الخــاص . 4
ــزام الشــركة التابعــة باألحــكام والشــروط الخاصــة بالترخيــص، قــد يــؤدي الــى ســحب الترخيــص مــن قبــل وزارة الصناعــة  بهــا. إن عــدم الت

والثــروة المعدنيــة باإلضافــة الــى تعطــل أعمــال المصنــع، ممــا يؤثــر ســلباً علــى عملياتــه وإنتاجــه ونتائجــه الماليــة.

لــدى الشــركة التابعــة الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق تصريــح بيئــي يحمــل الرقــم )5464	( منتهــي الصالحيــة منــذ تاريــخ 11/26/	144هـــ . 5
)الموافــق 2021/07/06م(. لــم يتــم تجديــد هــذا التصريــح كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، ممــا قــد يعــرض الشــركة المخالفــة للعقوبــات المنصــوص 
 عليهــا بالئحــة المخالفــات والعقوبــات المرفقــة بنظــام العــام للبيئــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/4	( وتاريــخ 1422/07/28هـــ 
)الموافــق 2001/10/15م( والتــي حــددت بغرامــة ماليــة ال تتجــاوز عشــرة آالف )10.000( ريــال ســعودي وإلزامهــا بإزالــة المخالفــة. وقــد تصــل 
العقوبــة إلــى حــد إغــالق المنشــأة لمــدة تحددهــا هيئــة األرصــاد وحمايــة البيئــة باإلضافــة إلــى تحميــل المنشــأة تكاليــف األضــرار فــي حــال نتــج 
عــن مخالفــة المقاييــس والمعاييــر واالشــتراطات البيئيــة ضــرر للبيئــة وللغيــر، ممــا يؤثــر ســلباً علــى عمليــات الشــركة المخالفــة بشــكل خــاص 

وعلــى أعمــال الشــركة بشــكل عــام ونتائــج أعمالهــا ومركزهــا المالــي.

لــم تقــم الشــركة التابعــة الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق )ســجل رقــم 9697	20500( بتجديــد شــهادة الســعودة الخاصــة بهــا. تعتبــر شــهادة . 6
الســعودة مــن المســتندات األساســية المطلــوب إرفاقهــا فــي ملــف التقديــم علــى المناقصــات والعطــاءات الحكوميــة والخاصــة. لــذا فــإن عــدم 
تجديــد شــهادة الســعودة قــد يكــون ســببه عــدم التــزام الشــركة بأنظمــة وتعليمــات وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة وقــد يفــوت 
علــى الشــركة فــرص المشــاركة فــي المناقصــات والتقــدم علــى مشــاريع جديــدة ممــا قــد يؤثــر ســلباً علــى إنتاجيــة الشــركة وإيراداتهــا ومركزهــا 

المالــي.



٢٤ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

وبالتالــي تكــون الشــركة غيــر ملتزمــة ببعــض متطلبــات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان لجهــة تجديــد وإصــدار رخــص بلديــة للفــروع 
التــي مــن خاللهــا تمــارس نشــاطها التجــاري، مــا يعتبــر مخالفــة قــد تُعــرض الشــركة المخالفــة للعقوبــات المنصــوص عليهــا بالئحــة الجــزاءات عــن 
المخالفــات البلديــة )الصــادرة بتاريــخ 1442/02/05هـــ الموافــق 2020/09/22م( والتــي قــد تصــل إلــى خمســمائة ألــف )500.000( ريال ســعودي، 
باإلضافــة الــى إغــالق فــروع الشــركة ممــا ســيؤثر ســلباً علــى عملياتهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وكذلــك مخالفــة للمــادة )5( مــن نظــام 
الســجل التجــاري التــي توجــب علــى كل مــن يتــم قيــده فــي الســجل التجــاري أن يــودع لــدى مكتــب الســجل التجــاري، خــالل ثالثيــن )0	( يومــاً مــن 
تاريــخ القيــد، شــهادة باالشــتراك فــي الغرفــة التجاريــة والصناعيــة. ممــا قــد يُعــرض الشــركة المخالفــة للغرامــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )15( 
مــن نظــام الســجل التجــاري والتــي ال تزيــد قيمتهــا عــن خمســين ألــف )50.000( ريــال ســعودي عــن كل مخالفــة، باإلضافــة الــى عــدم تمكــن الشــركة 

مــن االســتفادة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الغــرف التجاريــة ممــا ســينتج عنــه تعطــل عمليــات الشــركة فيمــا يخــص هــذا األمــر.

وعليــه، فــإن عــدم تمكــن الشــركة مــن تجديــد تراخيصهــا وتصاريحهــا وشــهاداتها الحاليــة أو الحصــول علــى أي مــن التراخيــص الالزمــة ألعمالهــا، أو 
إذا تــم تعليــق أو انتهــاء أي مــن تراخيصهــا، أو إذا تــم تجديــد أي مــن تلــك التراخيــص بشــروط غيــر مناســبة لهــا، أو فــي حالــة عــدم قــدرة الشــركة 
علــى الحصــول علــى التراخيــص والتصاريــح والشــهادات اإلضافيــة التــي قــد تُطلــب منهــا مســتقباًل، فــإن ذلــك يعــّرض الشــركة المخالفــة للتوقــف 
والمنــع مــن القيــام بأعمالهــا، ممــا ســينتج عنــه تعطيــل عمليــات الشــركة وتكبدهــا تكاليــف إضافيــة. وســيكون لمــا ُذكــر تأثيــر ســلبي وبشــكل جوهــري 

علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

ــا  ــة بم ــة العام ــدد الصح ــا يه ــا مم ــة أو غيره ــراض المعدي ــي األم ــة بتفش ــر المتعلق 2-1-9  المخاط
)COVID-19( ــا ــروس كورون ــة في ــتمر لجائح ــي المس ــار العالم ــك االنتش ــي ذل ف

ــا )كوفيــد 19(، والــذي بــدأ  نظــراً للتأثيــرات الســلبية علــى اقتصــاد المملكــة واالقتصــاد العالمــي ككل الناتجــة عــن تبعــات تفشــي جائحــة كورون
بالتفشــي منــذ أواخــر شــهر ديســمبر 2019م بدايــًة مــن الصيــن ومــن ثــم فــي جميــع أنحــاء العالــم، ومــا صاحــب ذلــك مــن القــرارات الصــادرة مــن 
الجهــات المختصــة بالمملكــة العربيــة الســعودية بشــأن اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة للتصــدي والحــد مــن انتشــار الجائحــة، والتــي 
تقتضــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: بحظــر التجــول الجزئــي أو الكامــل فــي بعــض مــدن ومحافظــات المملكــة وإغــالق مراكــز التســوق ومعــارض 
البيــع بالتجزئــة وتقليــص عــدد ســاعات العمــل لبعــض القطاعــات أو إلــزام بعضهــا بالعمــل عــن بعــد وغيــر ذلــك، وتعليــق جميــع رحــالت الطيــران 
الداخلــي والحافــالت وســيارات األجــرة والقطــارات، وتعليــق الدخــول ألغــراض العمــرة وزيــارة المســجد النبــوي مــن خــارج المملكــة وفــرض قيــود 
مؤقتــة علــى جميــع الحجــاج والمعتمريــن المقيميــن فــي المملكــة لمنعهــم مــن زيــارة مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة وإغــالق المجمعــات 
ــا الحكومــة  ــي اتخذته ــة الت ــر الصحي ــات. وباإلضافــة للتدابي ــة والصيدلي ــع المــواد الغذائي ــع األنشــطة داخلهــا باســتثناء محــال بي ــة وجمي التجاري
الحتــواء تفشــي هــذه الجائحــة، اتخــذت الحكومــة تدابيــر اقتصاديــة الحتــواء تبعــات الجائحــة مــن خــالل الدعــم المالــي للمواطنيــن والمتضرريــن 
مــن الجائحــة، واإلجــازات العائليــة والمرضيــة المدفوعــة مــن الدولــة، والتوســع فــي تعويضــات البطالــة، وتأخيــر مدفوعــات الضرائــب، وتدابيــر 

أخــرى لدعــم الشــركات.

ــرون  ــد 19( – ال ســيما متحــور اوميك ــرات )كوفي ــع انتشــار طف ــه وم ــر ســلبي خــالل الجائحــة، إال أن ــم تشــهد تأثي ــات الشــركة فل بالنســبة لعملي
ودلتــا وســواها مــن المتحــورات التــي قــد تظهــر مســتقباًل – مــا قــد يــؤدي إلــى ســرعة انتشــار الفيــروس مــن جديــد، وفــي حــال تفشــي أي مــرض 
مــن األمــراض المعديــة – منهــا علــى ســبيل المثــال: متالزمــة الشــرق األوســط التنفســية »ميــرس« )MERS(، متالزمــة العــدوى التنفســية الحــادة 
»ســارس« )SARS( – فــي منطقــة الشــرق األوســط أو أي منطقــة أخــرى، ممــا قــد يســتدعي إعــادة فــرض اإلغــالق الكامــل أو الجزئــي فــي بعــض 
مــدن المملكــة وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى اقتصــاد المملكــة بشــكل عــام. ويصعــب التنبــؤ بأثــر جائحــة كورونــا علــى نشــاط الشــركة فــي حــال تمــت 
إعــادة فــرض الحظــر الكامــل أو الجزئــي فــي مــدن المملكــة ممــا ســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي 

ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-10  المخاطر المتعلقة باألصول الثابتة

بلغــت نســبة اســتهالك اآلالت والمعــدات )67.2٪( كمــا بلغــت نســبة االســتهالك لألثــاث والمعــدات المكتبيــة )88.5٪( باإلضافــة للســيارات 
بالشــركة بنســبة )92.4٪( كمــا فــي 1	 ديســمبر 2021م، علــى التوالــي. وقــد انخفضــت صافــي القيمــة الحاليــة إلجمالــي األصــول الثابتــة لــدى 
ــال  ــون ري ــى )551.1( ملي ــم إل ــام 2020م ومــن ث ــال ســعودي للع ــون ري ــى )567( ملي ــام 2019م إل ــال ســعودي للع ــون ري الشــركة مــن )606.6( ملي
ســعودي للعــام 2021م ويعــود ذلــك الســتهالك األصــول المســتمر باإلضافــة إلــى المصــروف الناتــج عــن انخفــاض تقييــم األصــول. كمــا لــدى الشــركة 
أصــول ثابتــة غيــر مســتخدمة يبلــغ صافــي قيمتهــا الدفتريــة حوالــي )24.1( مليــون ريــال ســعودي، وقــد ســجلت الشــركة انخفــاض بقيمــة األصــول 
ــة 2019م و2020م و2021م  ــال ســعودي للســنوات المالي ــون ري ــال ســعودي و)1.9( ملي ــون ري ــال ســعودي و)0.6( ملي ــون ري ــه )2.	( ملي بمــا قيمت

ويعــد ذلــك نتيجــة إلعــادة تقييــم قيمــة األصــول.
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وتتبــع الشــركة سياســة رســملة تقضــي أن أي أصــول تقــل تكلفــة شــرائها عــن )5.000( ريــال ســعودي يتــم اعتبارهــا كمصاريــف يتــم إثباتهــا خــالل 
ســنة الشــراء. وفــي ظــل عــدم تطبيــق هــذه السياســية بشــكل كامــل، تمــت رســملة عــدد مــن األصــول التــي يبلــغ صافــي قيمتهــا الدفتريــة )1.4( 

مليــون ريــال ســعودي والتــي تفــي بهــذه المعاييــر كجــزء مــن ســجل األصــول الثابتــة كمــا فــي ديســمبر 2020م.

تجــدر اإلشــارة بــأن الشــركة قامــت بنقــل شــاحنات بلغــت القيمــة الدفتريــة الصافيــة )0.4( مليــون ريــال ســعودي مــن شــركة تابعــة للمجموعــة إلــى 
ــت مــع  ــه فــي وقــت النقــل كان عمــر هــذه الشــاحنات المتبقــي ســنة واحــدة، إال أن الشــركة التابعــة المســتلمة تعامل ــى الرغــم مــن أن أخــرى. وعل
األصــول علــى أنهــا مشــتريات جديــدة ذات عمــر إنتاجــي تقديــري يبلــغ )8( ســنوات. ونتيجــة لذلــك، تــم تقليــل مصروفــات االســتهالك المقابلــة 
بمقــدار )	.0( مليــون ريــال ســعودي وقــد تــم تمريــر تعديــل فــي الربــع األول مــن العــام 2021م لمراعــاة الفــرق ومعالجــة المعاملــة غيــر الصحيحــة.

بالمقابــل، لــم يتــم وضــع عالمــات علــى األصــول الثابتــة. وفــي حــال عــدم إجــراء تماريــن التحقــق الفعلــي علــى أســاس دوري، فلــن تكــون الشــركة 
قــادرة علــى الحفــاظ علــى وتيــرة أعلــى مــن عمليــات التحقــق المــادي بهــدف تعزيــز رقابتهــا والتأكــد مــن حاجتهــا إلــى التخلــص مــن هــذه األصــول 

أو اســتبدالها ممــا ســيؤثر علــى المركــز المالــي للشــركة ونتائــج عملياتهــا.

2-1-11  المخاطر المتعلقة بتقادم بعض األصول المتداولة 

ــزال هــذه الدفعــات معلقــة نتيجــة لخالفــات  ــال ســعودي، فيمــا ال ت قدمــت الشــركة دفعــات مقدمــة لعــدد مــن المورديــن بقيمــة )1.	( مليــون ري
الشــركة مــع عــدد مــن المورديــن حــول جــودة المنتجــات التــي ينبغــي تســليمها للشــركة. وكمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة لــم تقــم الشــركة بتكويــن أي 

مخصصــات تتعلــق بذلــك. 

كمــا بلغــت ســلف الرســوم الجمركيــة مــا قيمتــه )6.	( مليــون ريــال ســعودي وهــي معلقــة منــذ أكثــر مــن عــام. وقــد تــم تكويــن مخصــص بمبلــغ )2.9( 
مليــون ريــال ســعودي فيمــا يتعلــق باألرصــدة المســتحقة.

ــل  ــن اســتخدامها لتموي ــكان الشــركة م ــون بإم ــن يك ــة، فل ــغ معلق ــك المبال ــاء تل ــن وبق ــع الموردي ــا م ــى تســوية خالفاته ــدرة الشــركة عل إن عــدم ق
ــي. ــا المال ــال الشــركة ووضعه ــى أعم ــر عل ــه تأثي ــا ســيكون ل ــة مم ــات الجاري ــع النفق ــة ودف ــات اليومي العملي

2-1-12  المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام الرئيسية وتغير أسعارها

تتأثــر عمليــة اإلنتــاج فــي المصانــع التابعــة للشــركة بتوفــر المــواد الخــام وأســعارها، وتعتبــر مــواد الخــام الرئيســية لمنتجــات الشــركة لــب الشــجر 
المســتورد مــن الســوق العالمــي ومخلفــات الــورق الــذي يتــم توريــده مــن الســوق المحلــي، حيــث يمثــل لــب الــورق مــا نســبته )90٪( مــن إجمالــي 
ــي احتياجــات الشــركة مــن المــواد الخــام.  ــورق مــا نســبته )10٪( مــن إجمال ــل مخلفــات ال احتياجــات الشــركة مــن المــواد الخــام، فــي حــال تمث
وتكــون أســعار لــب الشــجر نتيجــة للتغيــرات وفــق العــرض والطلــب فــي الســوق العالمــي، بحيــث تــراوح ســعر الطــن مــن ألــف وثمانمائــة وثمانيــة 
وثالثــون )8	1.8( ريــال ســعودي إلــى ثالثــة آالف ومائــة وثمانيــة وثمانــون )188.	( ريــال ســعودي فــي العــام 2019م، مــن ألــف وســتمائة وواحــد 
وثالثــون )1	1.6( ريــال ســعودي إلــى ألفيــن وثالثمائــة وواحــد وثمانــون )81	.2( ريــال ســعودي فــي العــام 2020م ومــن ألــف وســتمائة وثالثــة عشــر 

)	1.61( إلــى ثالثــة آالف وخمســمائة وثالثــة وســتون )	56.	( ريــال ســعودي فــي العــام 2021م.

تعتمــد الشــركة بشــكل أساســي علــى توفــر المــواد الخــام، وقــد تتأثــر عملياتهــا بشــكل مباشــر وســلبي فــي حــال حــدوث أي تأخيــر فــي تلــك 
اإلمــدادات أو أي تغيــر فــي شــروط توفيرهــا أو انقطاعهــا. كمــا أن تغيــر أســعار المــواد الخــام الرئيســية المســتخدمة فــي اإلنتــاج، ســوف يؤثــر فــي 
نتائــج عمليــات الشــركة، وقــد تتأثــر ربحيــة الشــركة بارتفــاع أســعار المــواد الخــام إذا لــم تنجــح الشــركة فــي رفــع أســعار بيــع منتجاتهــا أو تغطيــة 
العجــز عــن طريــق خفــض التكاليــف التشــغيلية األخــرى، ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-13  المخاطــر المتعلقــة بعــدم االلتــزام بمعاييــر الجــودة والمواصفــات المطلوبــة مــن قبــل 
ــالء العم

تســـعى الشـــركة إلـــى المحافظــة علـــى رضـــا عمالئهــا مـــن خــالل االســتمرار فـــي المحافظــة علــى مســـتوى جـــودة منتجاتهـــا المقدمــة، والــذي يقــوم 
بشــكل أساســي علــى فعاليــة نظــام مراقبــة الجــودة، الــذي بــدوره يعتمــد علــى عــدد مــن العوامــل منهــا تصميــم النظــام، برنامــج التدريــب علــى ضبــط 
الجــودة، ضمــان التــزام الموظفيــن بسياســات ومعاييــر ضبــط الجــودة. وينجــم عــن عــدم التــزام الشــركة بمعاييــر الجــودة والمواصفــات المطلوبــة مــن 



٢٦ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

عمالئهــا إلــى ورود مبيعــات مرتجعــة منهــم، والتــي قــد بلغــت قيمتهــا خمســة مالييــن وثمانيــة وعشــرين ألــف ومائــة وتســعة وأربعيــن )5.028.149( 
ريــال ســعودي خــالل العــام 2019م وأربعــة مالييــن وخمســمائة وســبعين ألــف وأربعيــن )4.570.040( ريــال ســعودي خــالل العــام 2020م مقابــل 

ثالثــة مالييــن وتســعمائة واثنيــن وعشــرين ألــف وأربعمائــة وســبعة وعشــرين )922.427.	( ريــال ســعودي للعــام 2021م.

وفـي حـال عـدم قـدرة الشركة علـى االستمرار بتقديـم منتجاتهـا بنفـس مسـتوى الجـودة، فـإن ذلـك سـوف يؤثـر سـلباً علـى سـمعتها لـدى عمالئها 
وبالتالـي العـزوف عـن التعامـل معهـا، ممـا سيؤثـر بشـكل سـلبي وجوهـري علـى مبيعـاتها وبالتالـي علـى نتائـج عملياتهـا ومركزهـا المالي وتوقعاتهـا 

المستقبلية.

2-1-14  المخاطر المتعلقة بحدوث أعطال في مصانع الشركة 

تعتمـد الشـركة فـي اسـتمرار عملياتهـا، علـى سـير وفاعليـة خطـوط اإلنتاج وأنظمـة العمـل فيهـا. وتعتبـر المنشآت الصناعيـة، في جميع األحوال، 
عرضـــة لمخاطــر تشـــغيلية كبيـــرة نتيجـــة لعـــدة عوامـــل بمـــا فـــي ذلـــك: عــدم التــزام الشــركة بالصيانــة الدوريــة، أو تقــادم قطــع الغيــار، أو الحرائــق 
والكـوارث الطبيعيـة، أو توقـف خطـوط اإلنتاج وأجهـزة الحاسـب اآللي، أو توقـف إمـداد الطاقـة والكهربـاء. وقـد تتسـبب تلـك المخاطر فـي إلحـاق 
ضـــرر كبيـــر بمرافـــق المنشآت الصناعيـــة أو القـــوة العاملـــة بهـــا، أو تتســـبب فـــي تعطـــل عمليـــة اإلنتاج وقـــدرة الشـــركة علـــى تســـليم منتجاتها، مما 
يترتــب عليهــا تكبــد الشـــركة لخســـائر، وبالتالــي التأثيــر بشـــكل ســـلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا 

المستقبلية. 

2-1-15  المخاطر المتعلقة بالحوادث غير المتوقعة 

تتألــف المصانــع التابعــة للشــركة مــن عــدة خطــوط إنتــاج وآالت، وفــي حــال حــدوث أي خلــل أو عطــل أو انقطــاع مفاجــئ فــي عمــل هــذه الخطــوط، 
فمــن شــأن ذلــك التأثيــر بصــورة ســلبية علــى إنتــاج الشــركة طيلــة مــدة الخلــل أو العطــل أو االنقطــاع – وبخاصــة فــي حــال طــال التعطــل ألكثــر مــن 

خــط إنتــاج فــي نفــس الوقــت – وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ونتائــج عملياتهــا طيلــة فتــرة توقــف اإلنتــاج.

وعليــه، فــإن أعمــال ونتائــج الشــركة تعتمــد بشــكل كامــل علــى أعمــال مصانعهــا واســتمراريتها، وبالتالــي فــإذا مــا طــرأ أي أمــر مــن شــأنه التأثيــر 
علــى أعمالهــا ســلباً ســواء ألســباب فنيــة كانقطــاع إمــدادات الكهربــاء أو الطاقــة أو الميــاه، أو تعرضهــا ألي حــادث أو طــارئ يؤثــر علــى اســتمرارية 
ــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا  ــة أو دائمــة، أو أي مــن الكــوارث الطبيعيــة فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل جوهــري عل ــه ســواء بصــورة مؤقت أعمال

ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-16  المخاطر المتعلقة بتقادم المخزون 

يتألــف مخــزون الشــركة مــن مــواد خــام، بضاعــة تامــة الصنــع، بضاعــة قيــد التصنيــع باإلضافــة لقطــع غيــار ومــواد مســتهلكة. وقــد بلــغ رصيــد 
مخــزون الشــركة مبلغــاً وقــدره مائــة وتســعة مالييــن وأربعمائــة وواحــد وتســعون ألــف وخمســمائة وثمانيــة عشــر )109.491.518(، مائــة وتســعة 
مالييــن وتســعمائة وتســعة وتســعون ألــف وثالثــة وثمانــون )	109.999.08( ريــال ســعودي، وســبعة وتســعون مليــون وســبعمائة وأربعــة وأربعــون ألــف 
وأربعمائــة وســتون )97.744.460( ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م و2020م و2021م، علــى التوالــي. أمــا مخصــص المخــزون فقــد بلــغ 
عشــرين مليــون وثمانيــن ألــف وأربعمائــة وأربعــة وســبعين )20.080.474( ريــال ســعودي، واحــد وعشــرين مليــون ومائتيــن وخمســة وعشــرين ألــف 
ومائتيــن وســتين )21.225.260( ريــال ســعودي واثنــي عشــر مليــون وأربعمائــة وإثنيــن وثالثيــن ألــف ومائتيــن وثمانيــة وعشــرين )2.228	12.4( 

ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م و2020م و2021م، علــى التوالــي.

وتبلغ قيمة المخزون بحسب األعمار وفق التالي:

من )0( يوم إلى )180( يوم: حوالي )	.	6( مليون ريال سعودي. 	
من )180( يوم إلى )61	( يوم: حوالي )6.8( مليون ريال سعودي. 	
من )61	( يوم إلى )720( يوم: حوالي )4.9( مليون ريال سعودي. 	
من )720( يوم فأكثر: حوالي )8.5	( مليون ريال سعودي. 	
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يضــم المخــزون بطــيء الحركــة بشــكل رئيســي قطــع غيــار الســتخدامها فــي أنشــطة الصيانــة واإلصــالح، وتعتبــر فــي حالــة صالحــة لالســتعمال. 
وقــد بلــغ مخصــص المخــزون بطــيء الحركــة حوالــي )20.1( مليــون ريــال ســعودي و)21.2( مليــون ريــال ســعودي و)12.4( مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م و2020م و2021م، علــى التوالــي. ويعــود الســبب فــي الزيــادة الطفيفــة فــي المخصــص بيــن عامــي 2019م و2020م 
بمخصــص إضافــي بقيمــة )2.2( مليــون ريــال ســعودي لتغطيــة مخاطــر تقــادم قطــع الغيــار القديمــة. علمــاً أنــه وللتخفيــف مــن مشــكلة المخــزون 
القديــم، يتــم بيــع قطــع الغيــار )والمــواد االســتهالكية( بطيئــة الحركــة تدريجيــاً بأســعار منخفضــة. هــذا وتأثــر االنخفــاض فــي مخصــص المخــزون 

بطــيء الحركــة كمــا فــي ديســمبر 2021م، نتيجــة بيــع مــا قيمتــه )7.7( مليــون ريــال ســعودي القديمــة المباعــة فــي الســنة الماليــة 2021م.

وإذا لـــم تتمكـــن الشـــركة مـــن الحفـــاظ علـــى مســـتويات المخزون األمثل ومراقبـــة المخزون بشـــكل دوري، ســـيؤدي ذلـــك إلـــى انخفـــاض شـــديد أو 
إلـــى فائـــض فـــي مســـتويات المخزون، ممـــا قـــد يلحـــق الشـــركة بخســـائر لعـدم تمكنهـا مـن تلبيـة متطلبـــات العمالء، فـي الحالـة األولى، أو تصريـف 

المخزون، فـــي الحالـــة الثانيـــة، ممـــا قـــد يؤثـــر علـــى عمليـــات الشركة التجاريـــة بصـــورة ســـلبية وجوهريـــة، ووضعهـا المالي، ونتائـــج عملياتهـا.

2-1-17  المخاطر المتعلقة باالعتماد على العمالء الرئيسيين

تعتمــد الشــركة بشــكل أساســي علــى قاعــدة محــددة مــن العمــالء ويبلــغ عددهــم عشــرة )10( عمــالء. تبلــغ نســبة تعامــالت الشــركة مــع العمــالء 
ــى التوالــي. الرئيســيين )20.7٪(، )18.9٪( و)22.4٪( مــن إجمالــي مبيعــات الشــركة كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م و2020م و2021م، عل

وعليــه فإنــه وفــي حــال انخفــاض الطلــب مــن العمــالء الرئيســيين، أو إفــالس أو انهيــار أو قطــع العالقــة مــع أحــد أو مجموعــة مــن العمــالء 
الرئيســيين، أو إخفــاق الشــركة فــي إيجــاد العالقــات الالزمــة مــع عمــالء جــدد عنــد انتهــاء العالقــات التعاقديــة مــع العمــالء الحالييــن، فــإن ذلــك 
ســيؤدي إلــى انخفــاض مبيعــات وأربــاح الشــركة وانخفــاض صافــي ربــح الشــركة، ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى األعمــال المســتقبلية 

للشــركة ونتائجهــا الماليــة وتوقعاتهــا ووضعهــا المالــي.

2-1-18  المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموردين الرئيسين

ــا نســبته )٪42.5(،  ــم م ــث تشــكل مشــتريات الشــركة منه ــن الرئيســيين وعددهــم عشــرة )10( بحي ــى الموردي ــي أنشــطتها عل ــد الشــركة ف تعتم
ــن  ــاً أن مشــتريات الشــركة م ــي. علم ــى التوال ــا 1	 ديســمبر 2019م و2020م و2021م، عل ــي مشــتريات الشــركة كم ــن إجمال )8.	4٪( و)59٪( م
ــة فــي 1	 ديســمبر 2019م  ــي مشــتريات الشــركة لألعــوام المنتهي ــة الرئيســيين بلغــت )6.7٪(، )14.8٪( و)40.1٪( مــن إجمال ــن الثالث الموردي
ــى أوامــر الشــراء. ــُث تعتمــد الشــركة عل ــة مــع المورديــن حي ــه ليــس لــدى الشــركة أي اتفاقي ــى التوالــي، تجــدر اإلشــارة بأن و2020م و2021م، عل

وقــد تتعــــرض الشــــركة لخطــــر عــــدم قــــدرة الجهــــات المتعامــل معهــــا علــى الوفــــاء بالتزاماتهـــا. وقـــد تخـــل الجهـــات التـــي تتعامــل معهـــا الشــركة 
بالتزاماتهـا ألي سـبب مـن األسباب بمـا فـي ذلـك نتيجـة إلفالسها أو عـدم مالءتها الماليـة أو تعطـل عملياتهـا، وتصبـح المخاطـر التـي تنشـأ عـن 

التعامـــل مـــع هـــذه الجهـــات أكثـر حـدة فـي ظـــل ظـروف السـوق الصعبـة. 

كمــــا ال يمكــــن التأكيــــد بــــأن تلــــك األطراف ســــوف تكــــون علــــى مســــتوى تطلعــات الشركة. وفــي حــال عــــدم قــدرة الشـركة أو األطراف المتعامل 
معهـــا علـــى االلتزام ببنـــود تلـــك العقـــود، أو فـــي حـــال وقـــوع أي منازعات مســـتقبلية أو قضايــــا وخســــارة الشــــركة لتلــــك المنازعــــات، فــــإن ذلــــك 

ســــيؤثر ســــلبياً وبشــــكل جوهــــري علــــى نتائجهــا الماليــة وتوقعاتهــا المســتقبلية ووضعهــا المالــي.

2-1-19  المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة 

تتكــون مبيعــات الشــركة مــن قطاعيــن رئيســيين همــا: )1( التصنيــع و)2( التجــارة والقطاعــات األخــرى، حيــث بلغــت مــن قطــاع التصنيــع، والتــي 
بلغــت مــا يُقــارب )6.9	5( مليــون ريــال ســعودي، )9.7	5( مليــون ريــال ســعودي و)577.9( مليــون ريــال ســعودي أي مــا نســبته )٪96.1(، )٪95.2( 
و)95.2٪( مــن إجمالــي مبيعــات الشــركة للســنوات الماليــة 2019م و2020م و2021م، علــى التوالــي. وتتركــز إيــرادات الشــركة فــي قطــاع التصنيــع 
علــى منتجــات المناديــل ومناديــل الوجــه والتــي شــكلت مــا نســبته )7.	5٪( و)58.7٪( و)2.	5٪( مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة لألعــوام 2019م 

و2020م و2021م، علــى التوالــي.
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كمــا تتركــز إيــرادات الشــركة بحســب المناطــق الجغرافيــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية مــن المنطقــة الوســطى، بحيــث شــكلت إيــرادات الشــركة 
مــن هــذه المنطقــة حوالــي )229.8( مليــون ريــال ســعودي و)241.1( مليــون ريــال ســعودي و)255.9( مليــون ريــال ســعودي أي مــا نســبته حوالــي 

)49.6٪( و)50٪( و)49.7٪( مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة لألعــوام 2019م و2020م و2021م، علــى التوالــي.

وعليــه فــإن أي انخفــاض فــي مبيعــات قطــاع التصنيــع، أو تراجــع مبيعــات منتجــات المناديــل ومناديــل الوجــه، أو انخفــاض مبيعــات الشــركة فــي 
المنطقــة الوســطى ســوف يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى إيــرادات الشــركة ووضعهــا المالــي.

2-1-20  المخاطر المتعلقة بانخفاض هوامش ربحية قطاع التصنيع 

بلــغ هامــش الربــح للشــركة )9.	٪( للعــام 2019م وقــد ارتفــع هامــش الربــح إلــى )	1٪( للعــام 2020م ومــن ثــم انخفــض إلــى )9.1٪( للعــام 2021م، 
علمــاً أن الزيــادة فــي الربحيــة للعــام 2020م يعــود بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض تكاليــف المــواد األوليــة واإلجــراءات التــي تــم فرضهــا خــالل جائحــة 
كورونــا والتــي أدت إلــى انخفــاض فــي حجــم الــواردات وبالتالــي زيــادة حصــة الشــركة فــي الســوق المحلــي. أمــا انخفــاض هامــش الربــح مــا بيــن 

العاميــن 2020م و2021م، فيعــود إلــى زيــادة حــدة المنافســة.

ومقابــل تراجــع هامــش الربــح مــن إيــرادات قطــاع التصنيــع، ارتفــع هامــش الربــح مــن إيــرادات قطــاع التجــارة والقطاعــات األخــرى مــن )٪25.4( 
للعــام 2019م إلــى )27.2٪( للعــام 2020م ومــن ثــم )54٪( للعــام 2021م.

 تجــدر اإلشــارة بــأن يوجــد لــدى الشــركة تركــز فــي إيــرادات الشــركة مــن قطــاع التصنيــع )لمزيــد مــن التفاصيــل فضــاًل راجــع الخطــر رقــم 
) 2-1-19( »المخاطــر المتعلقــة بتركــز إيــرادات الشــركة« مــن هــذا القســم( وفــي حــال انخفــاض هوامــش الربحيــة مســتقباًل لقطــاع التصنيــع فــإن 

ذلــك ســــيؤثر ســــلبياً وبشــــكل جوهــــري علــــى نتائجهــا الماليــة وتوقعاتهــا المســتقبلية ووضعهــا المالي

2-1-21  المخاطر المتعلقة بتركز قنوات توزيع منتجات الشركة

لــدى الشــركة عــدد مــن القنــوات لتوزيــع منتجاتهــا، وبالرغــم مــن تعددهــا وتشــكيلها لشــبكة مؤلفــة مــن أكثــر مــن )11( قنــاة مختلفــة، إال أن القنــاة 
الرئيســية هــي القنــاة المرتبطــة بصناعــة روالت الــورق والتــي حققــت للشــركة مبيعــات تقــدر بحوالــي )247.8( مليــون ريــال ســعودي و)222( مليــون 
ريــال ســعودي و)269.1( مليــون ريــال ســعودي لألعــوام 2019م و2020م و2021م علــى التوالــي، مــا يمثــل حوالــي )47٪( و)41.7٪( و)45.7٪( مــن 

إجمالــي مبيعــات الشــركة لألعــوام نفســها تواليــاً. 

إن حصــول أي عامــل قــد يــؤدي إلــى تراجــع توزيــع منتجــات الشــركة مــن خــالل قنــاة التوزيــع المرتبطــة بصناعــة روالت الــورق، ســيكون لذلــك تأثيــر 
ســلبي وجوهــري علــى إيراداتهــا ووضعهــا المالــي.

2-1-22  المخاطر المتعلقة بتصدير منتجات الشركة 

بلغــت نســبة مبيعــات التصديــر إلــى خــارج المملكــة العربيــة الســعودية مــا نســبته )17.1٪(، )15٪( و)17.7٪( مــن إجمالــي مبيعــات الشــركة كمــا 
فــي 1	 ديســمبر 2019م و2020م و2021م، علــى التوالــي. باإلضافــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، تتركــز صــادرات الشــركة لشــركتها التابعــة 
فــي الجزائــر بحيــث بلغــت نســبة مبيعــات التصديــر لهاتيــن الدولتيــن مــا نســبته )10.2٪(، )6.9٪( و)2.2٪( مــن إجمالــي مبيعــات تصديــر الشــركة 

كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م و2020م و2021م، علــى التوالــي.

هــذا وقــد تتأثــر عمليــات التصديــر إلــى الخــارج نتيجــًة ألســباب مختلفــة، نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: القيــود قــد تفرضهــا الــدول 
المســتوردة لحمايــة المنتجــات المحليــة مــن المنافســة األجنبيــة، القيــود التــي تفرضهــا االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، ارتفــاع تكاليــف الشــحن 
أو تغيــر فــي األنظمــة واللوائــح المحليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بشــأن تصديــر منتجــات الشــركة. فــي حــال حــدوث أي مــن هــذه العوامــل أو 
غيرهــا مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى مقــدرة الشــركة علــى توفيــر منتجاتهــا لعمالئهــا فــي الــدول المســتوردة لهــا وبالتالــي رفــع تكلفــة منتجاتهــا 
ــا المســتقبلية  ــة وتوقعاته ــا المالي ــال الشــركة ونتائجه ــى أعم ــر ســلبي وجوهــري عل ــه تأثي ــا ســيكون ل ــح، مم ــي الرب ــى هوامــش صاف ــر عل والتأثي

ووضعهــا المالــي.
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2-1-23  المخاطر المتعلقة بالتغير في أسعار منتجات الشركة

تتكــون مبيعــات الشــركة بشــكل رئيســي مــن مبيعــات روالت الــورق الصحــي والــورق المعــاد تدويــره باإلضافــة لمبيعــات أوراق المناديــل بأنواعهــا. 
تتغيــر أســعار منتجــات الشــركة محليــاً وفــي األســواق العالميــة نتيجــًة لتغيــر العــرض والطلــب علــى هــذه المنتجــات، حيــث بلــغ متوســط ســعر بيــع 
روالت الــورق الصحــي، للطــن الواحــد، أربعــة آالف وثمانمائــة وثالثــة وثمانــون )	4.88( ريــال ســعودي للعــام 2019م وأربعــة آالف ومائتــان )4.200( 
ريــال ســعودي للعــام 2020م و أربعــة آالف وأربعمائــة وســتة )4.406( ريــال ســعودي للعــام 2021م. وقــد بلــغ متوســط ســعر الــورق المعــاد تدويــره، 
للطــن الواحــد، ثالثــة آالف ومائــة وثالثــة وثمانــون )184.	( ريــال ســعودي للعــام 2019م، ثالثــة آالف وثمانمائــة وواحــد وخمســون)851.	( ريــال 
ســعودي للعــام 2020م وأربعــة آالف ومائــة وعشــرة )4.110( ريــال ســعودي للعــام 2021م. أمــا بالنســبة بــورق المناديــل، فقــد بلــغ متوســط ســعر 
هــذا المنتــج ثمانيــة آالف وثالثمائــة وتســعة وثالثيــن )9		.8( ريــال ســعودي للعــام 2019م وثمانيــة آالف وأربعمائــة وإثنيــن وثالثيــن )2	8.4( ريــال 
ســعودي للعــام 2020م وثمانيــة آالف ومائتيــن واثنيــن وثالثيــن )2	8.2( ريــال ســعودي للعــام 2021م. وعليــه فــإن أي انخفــاض للســعر الســوقي 

لمنتجــات الشــركة، ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي.

2-1-24  المخاطر المتعلقة بالعقود المبرمة مع الغير

أبرمــت الشــركة العديــد مــن العقــود واالتفاقيــات اإلطاريــة مــن أجــل تيســير أعمالهــا وممارســة نشــطاها التجــاري كعقــود التوريــد والنقــل والبيــع 
وغيرهــا )ولمزيــد مــن المعلومــات، فضــاًل راجــع القســم الفرعــي رقــم ) 10-5( »ملخــص العقــود الجوهريــة« مــن القســم رقــم )10( »المعلومــات 
القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(. ال يمكــن التأكيــد بــأن هــذه الجهــات ســوف تكــون علــى مســتوى تطلعــات الشــركة وقــد تتعــرض الشــركة لخطــر عــدم 
قــدرة الجهــات المتعاقــدة معهــا أو عــدم رغبتهــا بالوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة، كمــا قــد تخــل الجهــات المتعاقــد معهــا بالتزاماتهــا ألي ســبب مــن 
األســباب بمــا فــي ذلــك اإلفــالس أو عــدم المــالءة أو تعطــل العمليــات، وتصبــح هــذه المخاطــر التــي قــد تنشــأ عــن التعامــل مــع هــذه الجهــات أكثــر 
حــدة فــي ظــروف الســوق الصعبــة. بالمقابــل، قــد تخــل الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة بالبنــود التعاقديــة لهــذه العقــود المبرمــة مــع الغيــر أو 
عــدم قدرتهــا علــى تجديــد أي مــن تلــك العقــود أو تجديدهــا بشــروط غيــر مناســبة، ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج 

عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-25  المخاطــر المتعلقــة باالتفاقيــات التــي تخضــع لقوانيــن أجنبيــة والختصــاص محاكــم أجنبيــة أو 
التحكيــم الدولــي

أبرمــت الشــركات التابعــة )خــارج المملكــة(، فــي ســياق أعمالهــا، عــدد مــن االتفاقيــات التــي تخضــع فــي تفســيرها وتنفيذهــا لقوانيــن أجنبيــة غيــر 
ســعودية، وتشــمل: اتفاقيــات بيــع وشــراء مــواد وإيجــار مواقــع وأصــول تملكهــا الشــركات. كمــا تنــص هــذه االتفاقيــات علــى إحالــة أي نــزاع ينشــأ 
عنهــا للفصــل فــي قبــل محاكــم أجنبيــة، وفــي حالــة حــدوث نــزاع مــع أحــد األطــراف المتعاقــد معهــم وصــدور حكــم قضائــي أجنبــي أو حكــم تحكيــم 
ضــد الشــركات التابعــة بنــاًء علــى القانــون األجنبــي الواجــب التطبيــق، فــإن مــن الممكــن أن تكــون التبعــات القانونيــة والماليــة التــي ســتتعرض لهــا 
والناشــئة عــن مثــل هــذا الحكــم أكبــر ممــا لــو صــدر مــن قبــل النظــام الســعودي المطبــق حيــث قــد يشــمل الحكــم التعويــض عــن األضــرار غيــر 

المباشــرة والفوائــد وخســائر غيــر مباشــرة )تفويــت الفرصــة( ممــا ســيؤثر ســلباً علــى عمليــات الشــركة.

2-1-26  المخاطر المتعلقة بالرأي المتحفظ لمراجع الحسابات

تضمنــت القوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 1	 ديســمبر2019م، رأيــاً محتفظــاً لمراجــع الحســابات الخارجــي ويقــوم أســاس هــذا الــرأي 
المتحفــظ علــى ثالثــة بنــود أساســية وهــي: 

قامــت الشــركة بإجــراء تقييــم النخفــاض قيمــة الذمــم المدينــة التجاريــة للشــركة كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م. اســتناداً إلــى نتائــج هــذا التقييــم،  	
تــم عكــس مبلــغ 1.4	 مليــون ريــال ســعودي مــن مخصــص انخفــاض قيمــة الذمــم المدينــة التجاريــة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 1	 ديســمبر 
2019م. حيــُث لــم تقــم الشــركة بتقييــم االنخفــاض فــي قيمــة الذمــم المدينــة التجاريــة للشــركة كمــا فــي 1	 ديســمبر 2018م وفقــاً لمتطلبــات 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9 »األدوات الماليــة« ولــم تقــم بإظهــار أثــر النتائــج، إن وجــدت، فــي قائمــة المركــز المالــي وقائمــة الربــح 
والخســارة للســنة المنتهيــة فــي 1	 ديســمبر 2018م. لــذا لــم يتمكــن المراجــع الخارجــي مــن تحديــد مــا إذا كان هنــاك أي تســوية ضروريــة 
للقيمــة الدفتريــة للذمــم المدينــة  التجاريــة ومخصــص انخفــاض القيمــة والخســائر المتراكمــة ذات الصلــة للشــركة كمــا فــي 1	 ديســمبر 2018م 

وعلــى نتائــج الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 1	 ديســمبر 2019م. 
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خــالل العــام 2019م، وبنــاًء علــى »اتفاقيــة التعهــد بالبيــع«، باعــت الشــركة إحــدى شــركاتها التابعــة، الشــركة المغربيــة لصناعــة الــورق، والتــي  	
ــم )5( »موجــودات غيــر  ــي رق ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــات المعي ــع بموجــب متطلب ــرض البي ــا بغ ــظ به ــا ســابقاً كشــركة محتف ــم تصنيفه ــد ت ق
متداولــة محتفــظ بهــا بغــرض البيــع والعمليــات غيــر المســتمرة«. وفقــاً للشــركة فقــد تــم نقــل مليكتهــا إلــى المشــتري الجديــد كجــزء مــن 
االتفاقيــة. كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م. بلــغ رصيــد الذمــم المدينــة مقابــل بيــع الشــركة المغربيــة لصناعــة الــورق مبلــغ 6.	1 مليــون ريــال 
ســعودي، والتــي لــم يتــم اســتالمها حتــى تاريــخ القوائــم الماليــة لعــام 2019م. وأقامــت الشــركة دعــوى قضائيــة إللغــاء اتفاقيــة البيــع وأجــرت 
مصــادرة احترازيــة لمصنــع الشــركة المغربيــة لصناعــة الــورق. وكمــا فــي تاريــخ 1	 ديســمبر 2019م كانــت تلــك اإلجــراءات القانونيــة ســارية. 

ولــم يتمكــن المراجــع الخارجــي مــن تقييــم قابليــة اســترداد رصيــد الذمــم المدينة/االســتثمار.

تكبــدت الشــركة خســائر بمبلــغ 114.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2018م، فيمــا بلغــت 27.47 مليــون ريــال ســعودي خــالل  	
ــغ 6.9	1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر  الســنة الماليــة المنتهــي فــي 1	 ديســمبر 2019م، وقــد بلغــت الخســائر المتراكمــة مبل
ــكات واآلالت  ــم انخفــاض قيمــة الممتل ــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م. وأجــرت الشــركة تقيي ــون ري 2018م، فيمــا بلغــت 11.8 ملي
ــي 1	  ــة ف ــة المنتهي ــة خــالل الســنة المالي ــاض القيم ــراف بخســارة انخف ــم االعت ــم يت ــه ل ــاًء علي ــي 1	 ديســمبر 2019م وبن ــا ف ــدات كم والمع
ديســمبر 2018م مبلــغ 6.5 مليــون ريــال ســعودي. ويتضمــن هــذا التقييــم افتراضــات متعلقــة بحجــم المبيعــات المســتقبلية، األســعار، معــدالت 
النمــو الســنوية، معــدالت النمــو النهائيــة، معــدالت الخصــم، صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق والعوامــل األخــرى ذات الصلــة. وتعتمــد نتيجــة هــذه 
االفتراضــات اعتمــاداً جوهريــا علــى نجــاح العمليــات المســتقبلية وظــروف الســوق وفقــاً لتقديــرات الشــركة وتحقيــق خططهــا فــي المســتقبل. 
ولــم يتمكــن المحاســب الخارجــي مــن تقييــم معقوليــة االفتراضــات المســتخدمة فــي تقييــم انخفــاض قيمــة موجــودات الشــركة، وتعتبــر الشــركة 
أن االفتراضــات واقعيــة ويمكــن تحقيقهــا فــي ضــوء خططــه إعــادة الهيكلــة التشــغيلية وهــي علــى ثقــة مــن قدرتهــا علــى تلبيــة هــذه الخطــط 

المســتقبلية. وتعتقــد الشــركة أن القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات ســيتم اســتردادها مــن العمليــات المســتقبلية.    

تجــدر اإلشــارة بــأن المراجــع الخارجــي لــم يقــم بتســجيل أي تحفــظ فــي القوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 1	 ديســمبر 2020م و2021م 
وفــي حــال تضمنــت القوائــم الماليــة األوليــة أو الســنوية فــي المســتقبل أي تحفــظ مــن قبــل المراجــع الخارجــي فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي 

علــى عمليــات الشــركة ووضعهــا المالــي.

2-1-27  المخاطــر المتعلقــة بالتطــورات المعاييــر المحاســبية الدوليــة أو بتطبيــق معاييــر محاســبية 
دوليــة جديــدة )IFRS( فــي المســتقبل

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للشــركة عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 1	 ديســمبر 2019م و2020م و2021م واإليضاحــات 
المرفقــة بهــا، وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي )IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي 

 .)SOCPA( اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين

وإن الشــركة ملزمــة بتطبيــق التعديــالت أو التغييــرات التــي تطــرأ علــى المعاييــر المعتمــدة مــن وقــت آلخــر. وبالتالــي فــإن أي تغييــرات فــي هــذه 
ــة للشــركة  ــج المالي ــى النتائ ــي عل ــة وبالتال ــم المالي ــى القوائ ــر ســلباً عل ــدة مــن الممكــن أن تؤث ــر الجدي ــة تطبيــق بعــض المعايي ــر أو إلزامي المعايي

ومركزهــا المالــي.

2-1-28  المخاطر المتعلقة بتعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة

تتعامــل الشــركة فــي ســياق أعمالهــا االعتياديــة مــع أطــراف ذات عالقــة متمثلــة فــي عمليــات شــراء غــاز وتوزيــع أربــاح مســتلمة مــع شــركة غــاز 
الشــرق المحــدودة )ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن هــذه التعامــالت، الرجــاء مراجعــة القســم الفرعــي رقــم ) 10-5-1( »عقــود وتعامــالت مــع أطــراف 
ذات العالقــة« مــن الفقــرة رقــم ) 10-5( »ملخــص العقــود الجوهريــة« مــن القســم رقــم )10( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(. وبتاريــخ 
ــى األعمــال والعقــود مــع شــركة غــاز الشــرق المحــدودة  ــة عل ــر العادي ــة العامــة غي 1442/04/22هـــ )الموافــق 2020/12/06م(، وافقــت الجمعي
والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس فهــد بــن محمــد الــداود مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا، وهــي عبــارة عــن توريــد الغــاز إلــى مصنــع الشــركة 
بالمدينــة الصناعيــة الثانيــة بالدمــام، علمــاً بــأن قيمــة التعامــالت فــي عــام 2019م بلغــت مبلغــاً وقــدره ســتة مالييــن وســبعمائة وســبعة وســبعون ألــف 
ومائــة واثنــان )6.777.102( ريــال ســعودي. كمــا بلغــت قيمــة التعامــالت تســعة مالييــن وســبعمائة وثمانيــة وثمانيــن ألــف ومائتيــن وأربعــة وأربعيــن 
)9.788.244( ريــال ســعودي للعــام 2020م، وإحــدى عشــر مليــون وأربعمائــة وخمســة وســبعين ألــف وســتمائة وتســعة وتســعين )11.475.699( 

ريــال ســعودي للعــام 2021م.



الشركة السعودية لصناعة الورق٣١

ت
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العودة لف

يجــب أن تخضــع التعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة لموافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة للشـــركة وفــي حــال وجــود أي تعامــالت مــع أطــراف ذات 
عالقـــة مســــــتقبليـــة أو تعامــالت ســابقة لــم تتــم الموافقــة عليهــا بعــد، فيجــب عرضــــــهـــا علــى أقــرب جمعيـــة عـامـــة.تجدر اإلشــارة بأنــه وبتاريــخ 
ــم  ــة وت ــر العادي ــة العامــة غي ــى الجمعي ــع التعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة عل ــم عــرض جمي 11/10/	144هـــ )الموافــق 2022/06/09م( ت

الموافقــة عليهــا عــن العــام 2021م.

فــي حـــال عـــدم موافقـــة الجمعيـــة العـامـــة للشــــــركـــة علــى هـــذه التعامــالت، ســتضطر الشــركة للبحــث عــن أطــراف أخــرى مــن غيــر األطــراف ذات 
العالقــة للتعامــل معهــم علــى تنفيــذ األعمــال المســندة إلــى األطــراف ذات العالقــة. كمــا أن عــدم قــدرة الشــركة علــى تجديــد أو إبــرام العقــود مــع 
ــروط ال تناســب الشــركة، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة  األطــراف ذات العالقــة، أو فــي حــال تــم تجديدهــا بشـ

ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-29  المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار 

أبرمــت الشــركة وبعــض شــركاتها التابعــة عــدد مــن عقــود اإليجــار بصفتهــا الجهــة المســتأجرة، مــن بيــن هــذه العقــود مــا هــو مبــرم مــع الهيئــة 
الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة وأخــرى مبــرم مــع جهــات خاصــة )ولمزيــد مــن التفاصيــل، الرجــاء االطــالع علــى القســم الفرعــي 
رقــم ) 10-5-2( »عقــود اإليجــار« مــن القســم الفرعــي رقــم ) 10-5( »ملخــص العقــود الجوهريــة« مــن القســم رقــم )10( »المعلومــات القانونيــة«(.

لــم تلتــزم الشــركة التابعــة الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق بتســجيل عــدد أربعــة عقــود إيجــار فــي الشــبكة اإللكترونيــة »إيجــار«، علمــاً أنــه صــدر 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )292( المتضمــن عــدم اعتبــار عقــد اإليجــار غيــر المســجل فــي الشــبكة اإللكترونيــة عقداً صحيحــاً منتجاً آلثــاره اإلدارية 
والقضائيــة. وحيــث أنــه قــد تــم إطــالق الشــبكة اإللكترونيــة لخدمــات اإليجــار بالتعــاون بيــن وزارتــي العــدل واإلســكان فــي تاريــخ 9/05/17	14هـــ 
 )الموافــق 	2018/02/0م( وقــد صــدر تعميــم وزارة العــدل باعتمــاد تطبيــق ذلــك علــى كافــة العقــود المبرمــة بعــد تاريــخ 1440/05/05هـــ 
ــار عــن  ــو باإلجب )الموافــق 2019/01/11م(. علمــاً أن عقــد اإليجــار اإللكترونــي يعتبــر ســند تنفيــذي ويمكــن للطرفيــن طلــب تنفيــذه مباشــرة ول
طريــق محاكــم التنفيــذ، دون الحاجــة لرفــع دعــوى قضائيــة فــي حــال أخــل أي مــن الطرفيــن بالتزاماتــه الجوهريــة الناشــئة عــن العقــد. وبالتالــي 
فــي حــال نشــوء أي نــزاع بيــن الشــركة التابعــة وأي مــن المؤجريــن فيمــا يتعلــق بعقــود اإليجــار غيــر المســجلة إلكترونيــاً، فإنــه قــد ال يتــم النظــر بهــا 
مــن قبــل المحاكــم الســعودية وبالتالــي قــد ال تتمكــن الشــركة بصفتهــا ُمدعــي مــن حمايــة حقوقهــا فــي حــال إخــالل أي مــن المؤجريــن بالتزاماتهــم 

التعاقديــة وســيؤثر ذلــك ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة وتطلعاتهــا المســتقبلية.

2-1-30  المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بشروط اتفاقيات التسهيالت االئتمانية

تعتمــد االحتياجــات التمويليــة للشــركة علــى رأس مالهــا وعلــى وضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة والتمويــل التــي تحصــل 
عليــه مــن الجهــات والبنــوك الممولــة لهــا )ولمزيــد مــن المعلومــات، )فضــاًل راجــع القســم الفرعــي رقــم ) 10-5-5( »القــروض والتســهيالت« 
ــى عاتــق الشــركة،  مــن القســم رقــم )10( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(. تتضمــن اتفاقيــات التمويــل قيــوداً والتزامــات وتعهــدات عل
كمــا يســتوجب عليهــا تقديــم ضمانــات بموجبهــا. مــن أبــرز االلتزامــات والتعهــدات علــى الشــركة، أشــعار الجهــات الممولــة عــن نيــة الشــركة 
بتغييــر رأس مالهــا أو الحصــول علــى موافقــة الجهــة الممولــة المســبقة فــي حــال تغييــر فــي رأس مــال الشــركة أو ملكيتــه أو توزيــع أربــاح علــى 
 المســاهمين، تجــدر اإلشــارة بــأن الشــركة قــد حصلــت علــى جميــع الموافقــات الالزمــة لذلــك، كمــا قامــت بإشــعار الجهــات الممولــة وفقــا

لشــروط اتفاقيــات التســهيالت المبرمــة )فضــاًل راجــع القســم الفرعــي رقــم ) 10-5-5( »القــروض والتســهيالت« مــن القســم رقــم )10( »المعلومــات 
القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(. وتكــون الشــركة ملزمــة بهــذا الشــرط مــن أجــل إصــدار أســهم جديــدة مــن خــالل طــرح أســهم حقــوق أولويــة، وان 
عــدم التــزام الشــركة بشــروط اتفاقيــة التســهيالت قــد يــؤدي الــى إلغــاء االتفاقيــة وتعجيــل الدفعــات واألقســاط ممــا قــد يؤثــر ســلباً علــى التزامــات 
الشــركة ووضعهــا المالــي. علمــاً أن الشــركة قــد قامــت بإخطــار الجهــات الممولــة عــن عزمهــا طــرح أســهم حقــوق أولويــة وقــد حصلــت علــى جميــع 

الموافقــات الالزمــة لذلــك، كمــا قامــت بإشــعار الجهــات الممولــة وفقــا لشــروط اتفاقيــات التســهيالت المبرمــة.

كمــا أن الشــركة لــم تلتــزم بنســبة الديــن إلــى حقــوق المســاهمين والتــي تــم تحديدهــا بموجــب عــدد مــن اتفاقيــات التمويــل، كمــا أنهــا لــم تلتــزم 
بالحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن الجهــات الممولــة مــن أجــل توزيــع أربــاح.

كمــا أن عــدم التــزام الشــركة بالتزامــات الســداد المترتبــة عليهــا بموجــب هــذه االتفاقيــات، أو أخلــت فــي المســتقبل بــأي مــن االلتزامــات أو 
التعهــدات الخاصــة بالديــون المترتبــة عليهــا، فقــد تطلــب الجهــات الممولــة ســداد الديــن علــى الفــور وتحصيــل الضمانــات المقدمــة مــن الشــركة. 
وفــي هــذه الحالــة، ال يوجــد ضمــان بــأن الشــركة ســتتمكن مــن الحصــول علــى مصــادر تمويــل بديلــة كافيــة للوفــاء بســداد تلــك الديــون، وســيكون 

ألي مــن هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة بشــكل عــام وعلــى وضعهــا المالــي.



٣٢ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

2-1-31  المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقباًل

قـــد تحتـــاج الشـــركة للحصـــول علـــى قـــروض وتسهيالت بنكيـــة لتمويـــل خطـــط التوســـع فـــي المســـتقبل، ومـن الجديــــر بالذكــــر، أن الحصــول علــى 
التمويــل يعتمــد علــى رأس مــال الشــركة ومركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة والضمانـات المقدمـة وسـجلها االئتماني. وال تعطـي الشـركة أي 
تأكيـد أو ضمـان بشـأن حصولهـا علـى التمويـل المناســب إذا اســتدعت الحاجــة، لذلــك فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل 
الــــذي تحتاجــــه مــــن جهـــات ممولـــة، أو تمويـــل بشـــروط تفضيليـــة مقبولـــة تتناسـب مـع الشـركة، سـيكون لـه أثـر سـلبي وجوهـري علـى أداء الشـركة 

وعملياتهـــا التشـغيلية وخططهـا المسـتقبلية.

2-1-32  المخاطر المتعلقة باالئتمان والتحصيل 

تنشــأ مخاطــر االئتمــان عندمــا يعجــز أحــد األطــراف عــن الوفــاء بالتــزام مالــي معيــن للطــرف اآلخــر. وقــد تواجــه الشــركة أو أي مــن شــركاتها 
التابعــة مخاطــر االئتمــان فــي عــدة حــاالت مؤقتــة أو دائمــة منهــا وجــود أرصــدة مدينــة مــن العمــالء، وفشــل أطــراف أخــرى دائنــة بالوفــاء بالتزاماتهــا 
تجــاه الشــركة. علمــاً بأنــه قــد بلــغ صافــي الذمــم المدينــة للشــركة مبلغــاً وقــدره مائتــان وواحــد وأربعــون مليــون وســتمائة واثنــان وخمســون ألــف 
وخمســمائة واثنــان وثمانــون )241.652.582( ريــال ســعودي ومائتــان وتســعة عشــر مليــون وأربعمائــة وأربعــة وأربعــون ألــف وأربعمائــة وخمســة 
وخمســون )219.444.455( ريــال ســعودي ومائتــان وثالثــة مالييــن وخمســة آالف وســتمائة واثنــان وخمســون )005.652.	20( ريــال ســعودي كمــا 
بتاريــخ 1	 ديســمبر 2019م و2020م و2021م، علــى التوالــي. وتشــكل الذمــم المدينــة التجاريــة التــي تزيــد أعمارهــا عــن )120( يومــاً مــا قيمتــه مائــة 
وثمانيــة وثالثيــن مليــون وثالثمائــة وخمســة وتســعين ألــف وســبعمائة وخمســة وأربعيــن )95.745	.8	1( ريــال ســعودي للعــام 2019م مقابــل مائــة 
وثمانيــة مالييــن ومائــة وســتة وعشــرين ألــف وتســعمائة )108.126.900( ريــال ســعودي للعــام 2020م، لتنخفــض إلــى خمســة وخمســين مليــون 

وســبعمائة وســتين ألــف وثمانمائــة وخمســين )55.760.850( ريــال ســعودي عــن العــام 2021م. 

وقــد بلــغ رصيــد الذمــم التجاريــة الدائنــة المتقادمــة )2.2	( مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ديســمبر 2021م والمتعلــق بفتــرة تتجــاوز )65	( يوًمــا، 
علمــاً أن أغلــب المبالــغ المذكــورة تعــود لمــا قبــل العــام 2019م.

إن الشــركة تقــدم لعمالئهــا فتــرة ائتمانيــة تتــراوح بيــن )0	( إلــى )90( يوًمــا، ويعــود الســبب الرئيســي وراء التأخيــر فــي تحصيــل األرصــدة بشــكل 
كبيــر إلــى عــدم وجــود عمليــة إدارة تحصيــل قويــة مطبقــة للفتــرة مــا قبــل العــام 2019م. ممــا يســتوجب علــى الشــركة دراســة واعتمــاد سياســات 
خاصــة بالتعامــل مــع المورديــن، تبعــاً لذلــك، أقامــت الشــركة عــدد مــن الدعــاوى القضائيــة ضــد العمــالء الذيــن فشــلوا فــي تســوية التزاماتهــم خــالل 

فتــرة االئتمــان المحــددة مســبًقا. 

وعليــه، ال تســتطيع الشــركة ضمــان عــدم فشــل األطــراف التــي تتعامــل معهــا فــي الوفــاء بالتزاماتهــم، وهــي ال تســتطيع أيضــاً توقــع القــدرة 
ــك األطــراف قــد تلجــأ الشــركة إلقامــة  ــل تل ــزام مــن قب ــاء بااللت ــة عــدم الوف ــق. وفــي حال ــزام بشــكل دقي ــى االلت ــك األطــراف عل المســتقبلية لتل
الدعــاوى ضــد هــذه األطــراف لتحصيــل المســتحقات، وذلــك ســيكبد الشــركة مصاريــف إضافيــة. وفــي حــال االســتمرار الشــركة فــي عــدم تطبيــق 
ضوابــط أكثــر صرامــة علــى الذمــم المدينــة التجاريــة، بمــا فــي ذلــك اعتمــاد وســائل تخفيــف المخاطــر مثــل إجــراء فحوصــات الوضــع االئتمانيــة 
للعمــالء قبــل معاقبــة العالقــات التجاريــة، أو فــي حــال تضميــن القوائــم الماليــة لــرأي متحفــظ للمحاســب القانونــي بســبب عــدم كفايــة اختبــارات 
انخفــاض القيمــة علــى الذمــم المدينــة التجاريــة فــي كمــا هــو مطلــوب بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 وعــدم ظهــور أي تأثيــر ناتــج )إن 
وجــد( فــي الســجالت الماليــة للشــركة كمــا هــي حــال القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي ديســمبر 2019م ســينتج عــن ذلــك عــدم تمكــن المحاســب 
القانونــي مــن تقييــم مــدى كفايــة المخصصــات للديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا كمــا فــي الســنة الماليــة 2019م، أو فــي حــال عــدم التــزام الشــركة 
بتحســين الضوابــط علــى الذمــم المدينــة مــن خــالل تعييــن موظفيــن إضافييــن للتحصيــل واســتخدام وكاالت إعــداد التقاريــر االئتمانيــة، فــإن كل 

ذلــك ســيؤدي إلــى التأخيــر فــي عمليــات التحصيــل ممــا ســيؤثر ســلباً علــى الشــركة وعلــى وضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا. 

2-1-33  المخاطر المتعلقة بالسيولة

تواجــه الشــركة مخاطــر الســيولة عندمــا تعجــز عــن توفيــر األمــوال الالزمــة للوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة الناشــئة عــن األنشــطة التشــغيلية والمطلوبات 
ــى  ــغ معــدل الســيولة للشــركة )0.72( و)0.62( و)1.05( مــرة كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م و2020م و2021م، عل فــي الوقــت المحــدد. وقــد بل
ــال وســدادها فــي الوقــت المحــدد، فقــد يلجــأ أصحــاب الذمــم علــى  التوالــي. وفــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن إدارة الذمــم الدائنــة بشــكل فّع
ســبيل المثــال ال الحصــر، إلــى وقــف التعامــل مــع الشــركة وبالتالــي قــد تواجــه الشــركة صعوبــات فــي توفيــر اإليــرادات الالزمــة لتســيير أعمالهــا. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد تكــون الشــركة عرضــة للقضايــا القانونيــة التــي قــد ينتــج عنهــا خســائر ماليــة وإضــرار بســمعة الشــركة، وعليــه فــإن هــذه 

المخاطــر ســتؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2-1-34  المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية القائمة والمحتملة 

إن الشــركة كغيرهــا مــن المنشــآت خاضعــة للــزكاة، وقامــت الشــركة بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة حتــى الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 1	/2021/12م 
وقــد حصلــت الشــركة علــى شــهادة إقــرار زكــوي تنتهــي بتاريــخ 0	/04/	202م. علمــاً أن نظــام هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك يلــزم الشــركات 
العاملــة فــي المملكــة أن تقــدم إقراراتهــا الزكويــة والضريبيــة قبــل 0	 أبريــل مــن العــام التالــي للســنة الماليــة المنتهيــة )خــالل 120يــوم مــن انتهــاء 
الســنة الماليــة(، واذا لــم يســدد المكلــف الــزكاة الواجبــة عليــه وفقــاً للمواعيــد المحــددة نظامــاً جــاز للهيئــة الحجــز علــى أموالــه المنقولــة وغيــر 
المنقولــة وفًقــا للضوابــط التــي تحددهــا المــادة )28( مــن الالئحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة. وفــي حــال عــدم تقديــم اإلقــرارات بالموعــد المذكــور 
ــزكاة وســيتم  ــة ال ــل هيئ ــد باقــي التراخيــص وســتتعرض للمســاءلة مــن قب ــن تتمكــن الشــركة مــن صــرف مســتحقاتها وتجدي ــد الشــهادة، ل وتجدي

توقيــف خدمــات مكتــب العمــل ووزارة التجــارة عنهــا وقــد يؤثــر ذلــك بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة.

ــة للســنوات مــن 2006م حتــى 2007م  ــة الربــوط الزكوي ــة المنتهيــة فــي 1	 ديســمبر 2020م، قامــت الشــركة بتســوية مطالب وخــالل الســنة المالي
ــال ســعودي واســتلمت  ــون وخمســين ألــف )1.050.000( ري ــغ ملي ــم دفــع مبل ــال ســعودي، حيــث ت ــة ألــف )2.100.000( ري ــن ومائ ــغ مليوني بمبل
الشــركة الربــط النهائــي لهــذه الســنوات. باإلضافــة الــى ذلــك، اســتلمت الشــركة خــالل الســنة الماليــة نفســها الربــوط الزكويــة لألعــوام الماليــة 
2014م، 2015م، 2016م، 2017م و2018م، حيــث طالبــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك الشــركة بالتــزام إضافــي يبلــغ اثنيــن وأربعيــن مليــون 
ــف  ــون وخمســمائة أل ــة خمســة عشــر ملي ــط البالغ ــة الرب ــام 2020م، قامــت الشــركة بتســوية مطالب ــال ســعودي. وخــالل الع )42.000.000( ري
ــال ســعودي واســتلمت الربــط  ــغ أربعمائــة وثمانيــن ألــف )480.000( ري ــق بســنة 2014م وســددت مبل ــال ســعودي والتــي تتعل )15.500.000( ري
ــة ســتة وعشــرين  ــى 2018م والبالغ ــن عــام 2015م إل ــوط م ــي الرب ــى باق ــراض عل ــم اعت ــم تقدي ــق 04/	2021/0م(، ت ــخ )المواف ــي.  وبتاري النهائ
ــة والجمــارك.  ــزكاة والضريب ــة ال ــرد مــن هيئ ــم ال ــم يت ــل ل ــخ هــذه النشــرة، قب ــال ســعودي. وكمــا بتاري مليــون وتســعمائة ألــف )26.900.000( ري
ــغ قــدره ســتة عشــر مليــون ومائتــان وعشــرة آالف ومائــة واثنــان وعشــرون  علمــاً أن الشــركة قــد كونــت مخصــص مقابــل الربــوط المذكــورة بمبل
)16.210.122( ريــال ســعودي كمــا فــي 1	/2021/12م )ولمزيــد مــن المعلومــات عــن الحالــة الزكويــة لــكل مــن الشــركة، الرجــاء مراجعــة 
القســم الفرعــي رقــم ) 10-4-2( »االلتزامــات المســتمرة حســب متطلبــات هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك« مــن القســم الفرعــي رقــم ) 4-10( 
»االلتزامــات المســتمرة التــي تفرضهــا الجهــات الحكوميــة علــى الشــركة بصفتهــا صاحــب الترخيــص« مــن القســم رقــم )10( »المعلومــات القانونيــة« 

مــن هــذه النشــرة(.

وعليــه وبمــا أن قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــوط الزكويــة ليــس نهائيــاً كمــا بتاريــخ إعــداد هــذه النشــرة، فقــد تكــون الشــركة 
ملزمــة بدفــع مبالــغ لهيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك تزيــد عمــا تــم تخصيصــه لتلــك الســنوات األمــر الــذي ســيؤثر ســلباً علــى وضــع الشــركة 
ــة أو ســتطالبها بدفــع أي  ــزكاة والضريبــة والجمــارك ســتقبل تقديراتهــا الزكوي ــة ال المالــي. كمــا أن الشــركة ال تســتطيع التنبــؤ مــا إذا كانــت هيئ
فروقــات زكويــة مســتقباًل. وإذا قامــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك للــزكاة بمطالبــة الشــركة بدفــع مثــل هــذه الفروقــات، فــإن ذلــك ســيؤثر 

بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أربــاح الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلة.

2-1-35  المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة 

قــد تنشــأ بعــض االلتزامــات المحتملــة علــى الشــركة، مثــل التكاليــف المتعلقــة بالــزكاة والضرائــب أو الدعــاوى القضائيــة، باإلضافــة إلــى أي 
التزامــات أو تكاليــف أخــرى كمكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن. وكمــا فــي 1	 ديســمبر 2021م فإنــه لــدى الشــركة التزامــات محتملــة تتمثــل فــي 
اعتمــادات مســتندية وضمانــات بنكيــة تــم إصداراهــا فــي ســياق أعمالهــا االعتياديــة بمبلــغ 48.16 مليــون ريــال ســعودي وفــي حــال تحقــق هــذه 

االلتزامــات، فإنهــا ســتؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى الوضــع المالــي للشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-36  المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمــد الشــركة علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات إلدارة أعمالهــم ومرافقهــم، ممــا يُعــّرض الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة لمخاطــر تعطــل هــذه 
األنظمــة، كانهيــار النظــام، فشــل أنظمــة الحمايــة، اختــراق أنظمــة الشــركة، الفيروســات اإللكترونيــة، الكــوارث الطبيعيــة، الحرائــق، أخطــاء االتصــال 

أو عــدم توفــر العمالــة الماهــرة الالزمــة لتشــغيل هــذه األنظمــة وإدارتهــا. 

وإذا فشــلت الشــركة فــي الحفــاظ علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات وتطويرهــا، أو فــي حــال وجــود أي أعطــال فــي وظائفهــا أو حــدوث عطــل كبيــر أو 
إخفــاق متكــرر، ســيؤثر ذلــك علــى أعمــال الشــركة بشــكل ســلبي وجوهــري وعلــى مركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. كمــا أن 
الفشــل فــي المحافظــة علــى اســتراتيجية أنظمــة تشــغيل وتقنيــة معلومــات فعالــة أو اختيــار أنظمــة مناســبة لعمليــات الشــركة ســيؤدي إلــى قصــور 

فــي تنافســية الشــركة ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــا ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2-1-37  المخاطر المتعلقة باالعتماد على العناصر البشرية المهمة

تهــدف الشــركة إلــى اســتقطاب وتوظيــف األشــخاص المؤهليــن لضمــان كفــاءة وجــودة أعمالهــا مــن خــالل اإلدارة الفعالــة والتشــغيل الســليم، باعتبــار 
أن نجــاح الشــركة، يعتمــد علــى قدرتهــا فــي اســتقطاب العامليــن المؤهليــن واالحتفــاظ بهــم. إال أّن الشــركة قــد تواجــه مــا يدفعهــا لالســتغناء عــن 
العامليــن لديهــا وذلــك لتخفيــض حجــم اإلنفــاق والمصروفــات الشــهرية، أو أنهــا قــد تضطــر لدفــع رواتــب ومزايــا أعلــى مقابــل االحتفــاظ بهــم. 
وعليــه فــإن فقــدان الشــركة للعناصــر البشــرية المهمــة أو عــدم قدرتهــا علــى االحتفــاظ بهــا أو تكبدهــا لمصاريــف إضافيــة مــن أجــل االحتفــاظ بهــا، 

ســينعكس ســلباً علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-38  المخاطر المتعلقة باالعتماد على العاملين غير السعوديين

تمثــل نســبة العامليــن غيــر الســعوديين )74.06٪( مــن إجمالــي عاملــي الشــركة، وتبلــغ نســبة العامليــن غيــر الســعوديين فــي الوظائــف القياديــة 
)77٪(. علمــاً أنــه ووفقــاً لبرنامــج نطاقــات المطــور، تــم تصنيــف كيــان الشــركة علــى أنهــا منشــأة متوســطة فئــة ج تعمــل فــي نشــاط الصناعــات 

وتنــدرج ضمــن النطــاق األخضــر المتوســط، بحيــث أن نســبة الســعودة قــد بلغــت )٪25.98(.

وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن المحافظــة علــى كوادرهــا مــن غيــر العامليــن الســعوديين، أو إيجــاد بــدالء عنهــم بنفــس المهــارات والخبــرات، أو حــدث 
تغيــر فــي سياســات ولوائــح وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة نتــج عنهــا زيــادة فــي نســبة ســعودة القطــاع، فــإن نتائــج أعمــال الشــركة 

ووضعهــا المالــي ســيتأثران بشــكل ســلبي جوهــري.

2-1-39  المخاطر المتعلقة باحتساب مكافأة نهاية الخدمة 

يتــم تقديــر التــزام الشــركة باحتســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة بنــاًء علــى التقييــم اإلكتــواري التــي يجريهــا خبــراء إكتواريــون مســتقلون، تبعــاً لطريقــة 
ــن أن االفتراضــات المســتخدمة فــي الدراســة  ــي 19. ويتبي ــار المحاســبة الدول ــه فــي معي ــى النحــو المنصــوص علي وحــدة االئتمــان المتوقعــة عل
االكتواريــة للعــام المالــي 2020م، لــم تكــن متوافقــة تماًمــا مــع األرقــام التاريخيــة التــي أبلغــت عنهــا الشــركة، علــى ســبيل المثــال، كان معــدل نمــو 
الرواتــب المذكــور فــي الدراســة االكتواريــة )	.1٪( بينمــا بلــغ متوســط المعــدل التاريخــي اإلضافــي لرواتــب الشــركة )0.	٪(. ونتيجــة لذلــك، تــم 

التقليــل مــن قيمــة التــزام مكافــأة نهايــة الخدمــة افتراضًيــا بمبلــغ )2.1( مليــون ريــال ســعودي.

ــا  ــة وأن تتوافــق بياناته ــر المحاســبية الدولي ــر المتوافقــة مــع المعايي ــاع المعايي ــة الخدمــة، اتب ــى الشــركة فــي احتســاب مكافــأة نهاي ويتوجــب عل
التاريخيــة مــع تقييــم الخبــراء االكتوارييــن. وإن وجــود أي فروقــات ملحوظــة فــي طريقــة االحتســاب قــد تشــير إلــى عــدم التــزام الشــركة بمعاييــر 

المحاســبة الدوليــة ممــا ســيؤثر علــى وضعهــا القانونــي والمالــي بشــكل ســلبي.

2-1-40  المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف »السعودة«

يعتبــر االلتــزام بمتطلبــات التوطيــن متطلبــاً نظاميــاً صــادراً عــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالمملكــة، بحيــث تلتــزم بموجبــه جميــع 
الشــركات العاملــة فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك الشــركة، بتوظيــف نســبة معينــة مــن العامليــن الســعوديين بيــن مجمــوع العامليــن لديهــا والمحافظــة 
علــى تلــك النســبة. ووفقــاً لبرنامــج نطاقــات المطــور الصــادر مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، بلغــت نســبة التوطيــن لكيــان الشــركة 

حوالــي )25.98٪( وهــي مصنفــة ضمــن النطــاق األخضــر المتوســط.

علمــاً أنــه بتاريــخ 1442/10/11هـــ )الموافــق 	2021/05/2م(، أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة برنامــج »نطاقــات« المطــور 
الــذي يقــدم ثــالث مزايــا رئيســة: األولــى: خطــة توطيــن واضحــة الــرؤى وشــفافة لمــدة ثــالث ســنوات قادمــة بهــدف زيــادة االســتقرار التنظيمــي 
لــدى منشــآت القطــاع الخــاص، الثانيــة: تعتمــد العالقــة الطرديــة بيــن عــدد العامليــن ونســب التوطيــن المطلوبــة لــكل منشــأة مــن خــالل معادلــة 
خطيــة ترتبــط بشــكل متناســب مــع عــدد العامليــن لــدى المنشــأة، بــدالً مــن نظــام نســب التوطيــن الحاليــة المبنيــة علــى تصنيــف المنشــآت إلــى 
أحجــام محــددة وثابتــة، والثالثــة: تبســيط تصميــم البرنامــج وتحســين تجربــة العميــل مــن خــالل دمــج تصنيفــات األنشــطة ذات الصفــات المشــتركة 
لتكــون بعــدد 2	 نشــاًطا بــدلًا مــن 85 نشــاًطا فــي »نطاقــات«. كمــا سيســهم هــذا البرنامــج فــي توفيــر أكثــر مــن ثالثمائــة وأربعيــن ألــف )40.000	( 
وظيفــة حتــى عــام 2024م. إن برنامــج »نطاقــات« المطــور قــد يفــرض علــى الشــركة متطلبــات وقــد يصعــب عليهــا المحافظــة علــى النســبة ذاتهــا 
مــن المواطنيــن الســعوديين واالحتفــاظ بهــا فــي المســتقبل، ومــن ثــم ال تصبــح مســتوفية لمتطلبــات برنامــج »نطاقــات«. وإذا لــم تتمكــن الشــركة 
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مــن التقيــد بمتطلبــات برنامــج »نطاقــات« وأصبــح تصنيفهــا ضمــن النطــاق األحمــر، فــي هــذه الحالــة قــد تتعــرض الشــركة لعــدد مــن العقوبــات 
مــن بينهــا:

تعليق طلباتها للحصول على تأشيرات عمل جديدة. 	
تعليق طلباتها لنقل كفالة موظف حالي أو موظف محتمل. 	
منع الموظفين غير السعوديين العاملين معها من تغير مهنهم في تأشيرات العمل 	
إمكانيــة قيــام عــدد مــن الموظفيــن غيــر الســعوديين العامليــن لديهــا بنقــل كفاالتهــم إلــى شــركات أخــرى تقــع ضمــن النطــاق األخضــر أو النطــاق  	

)البالتينــي( دون الحصــول علــى موافقتهــا.
استبعاد الشركة من المشاركة في المزايدات الحكومية أو حرمانها من الحصول على قروض حكومية. 	

قــد تواجــه الشــركة تحديــات فــي الحفــاظ علــى العامليــن مــن المواطنيــن الســعوديين، وفــي حــال انخفــاض عــدد هــذه الفئــة مــن العامليــن فــإن 
ذلــك ســيودي إلــى انخفــاض نســبة الســعودة اإلجماليــة لديهــا، ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي 

ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-41  المخاطر المتعلقة بمخالفة نظام العمل والئحته التنفيذية 

كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، يوجــد اختــالف فــي أعــداد العامليــن غيــر الســعوديين المســجلين لــدى الشــركة الســعودية لصناعــة الــورق وفــق بيانــات 
التأمينــات االجتماعيــة )05	( عامــل ومكتــب العمــل )7		( عامــل وبيانــات الجــوازات مقيــم )10	( عامــل، أي بفــارق )2	( عامــل بيــن التأمينــات 
ومكتــب العمــل و)27( عامــل بيــن مكتــب العمــل والجــوازات و)5( عامــل بيــن التأمينــات والجــوازات. إن عــدم تطابــق أعــداد العامليــن لــدى الشــركة 
ــات والغرامــات  ــى العقوب ــى وجــود مخالفــات لنظــام العمــل واإلقامــة. ممــا قــد يعــرض الشــركة إل ــة قــد يؤشــر إل ــف الجهــات الحكومي فــي مختل
المنصــوص عليهــا فــي األنظمــة المذكــورة والتــي قــد تصــل الــى غرامــة قدرهــا مائــة ألــف )100.000( ريــال ســعودي كمــا قــد تصــل إلــى حــد إغــالق 

المنشــأة ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

فــي ظــل وجــود الئحــة تنظيــم عمــل للشــركة غيــر محدثــة وفقــاً لنظــام العمل المعدل بموجب المرســوم الملكــي رقم )م/46( وتاريــخ 6/06/05	14هـ 
ــع منســوبي الشــركة عليهــا فــور التحاقهــم للعمــل لــدى  )الموافــق 25/	2015/0م(، وتكــون الشــركة ملزمــة بتحديــث هــذه الالئحــة واطــالع جمي

الشــركة وأي تعديــالت يتــم إرســالها عبــر وســائل التقنيــة الحديثــة )البريــد اإللكترونــي( ويتــم وضعهــا فــي مكاتــب العامليــن. 

وفــي حــال االلتــزام بالتحديــث وفقــاً لمتطلبــات بنظــام العمــل، تبقــى الشــركة غيــر قــادرة علــى تالفــي ســوء ســلوك العامليــن أو أخطائهــم كالغــش 
واألخطــاء المتعمــدة أو غيــر المتعمــدة واالختــالس واالحتيــال والســرقة والتزويــر وإســاءة اســتخدام ممتلكاتهــا والتصــرف نيابــًة عنهــا دون الحصــول 
ــة، أو  ــات نظامي ــك التصرفــات تبعــات ومســؤوليات تتحملهــا الشــركة، أو عقوب ــي قــد يترتــب عــن تل ــة. وبالتال ــة المطلوب ــى التفويضــات اإلداري عل
مســؤولية ماليــة. لــذا فــإن الشــركة ال تســتطيع أن تضمــن أن ســوء ســلوك العامليــن لديهــا لــن يــؤدي إلــى اإلضــرار بشــكل جوهــري بوضعهــا المالــي 

أو نتائــج عملياتهــا.

2-1-42  المخاطر المتعلقة بالتقاضي والدعاوى القانونية

كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، فــإن الشــركة تعرضــت الشــركة لعــدد مــن الدعــاوى القضائيــة ومطالبــات التحصيــل التــي نشــأت فــي ســياق ممارســة 
ــال، وهــي  ــغ )79	.2.988( ري نشــاطها حيــث بلغــت قيمــة الدعــاوى المرفوعــة مــن قبــل الشــركة كمدعيــة )68.786.715( وكمدعــى عليهــا مبل

علــى النحــو يلــي:

قضايــا التنفيــذ: حيــُث بلغــت عــدد تلــك القضايــا )61( قضيــة برصيــد )8.164.42	8.7	( ريــال وقامــت الشــركة بتكويــن مخصــص لذلــك  	
ــال. ــغ )9.124.709.28	( ري بمبل

القضايــا التجاريــة والعامــة: حيــُث بلغــت عــدد تلــك القضايــا )2	( قضيــة برصيــد )4.550.91	14.9( ريــال وقامــت الشــركة بتكويــن مخصــص  	
لذلــك بمبلــغ )5.44	14.915.5( ريال.

القضايــا األخــرى: حيــُث بلغــت عــدد تلــك القضايــا )9( قضايــا برصيــد )17.214.585.21( ريــال وقامــت الشــركة بتكويــن مخصــص لذلــك  	
ــال. ــغ )17.466.907.58( ري بمبل

القضايــا العماليــة: حيــُث بلغــت عــدد تلــك القضايــا )	( قضايــا برصيــد )887.794.18( ريــال وقامــت الشــركة بتكويــن مخصــص لذلــك بمبلــغ  	
)887.794.18( ريــال.
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إن بعــض هــذه الدعــاوى ال زالــت قيــد النظــر. وبعضهــا صــدر فيهــا أحــكام نهائيــة قابلــة للتنفيــذ ولكــن لــم يتــم تحصيــل جميــع المبالــغ المحكــوم 
بهــا لصالــح الشــركة. ومــن المحتمــل عــدم تمكــن الشــركة مــن تحصيــل جميــع المبالــغ المطالــب فيهــا أو عــدم الحكــم لمصلحتهــا او الحكــم لصالــح 
ــد مــن المعلومــات، فضــاًل راجــع القســم  ــال  )ولمزي ــن مخصــص بقيمــة )94.946	.72( ري ــُث أن الشــركة قامــت بتكوي ــة. وحي ــات المدعي الجه
الفرعــي رقــم ) 10-8( »التقاضــي« مــن القســم رقــم )10( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة( وقــد ال تفــي تلــك المخصصــات المكونــة مــن 
قبــل الشــركة لتغطيــة أي التزامــات محتملــة مرتبطــة بهــذه القضايــا والدعــاوى وقــد تكــون هــذه المخصصــات غيــر كافيــة لتغطيــة جميــع االلتزامــات 
التــي قــد تنشــأ علــى الشــركة جــراء هــذه القضايــا وبالتالــي ســيؤثر ذلــك علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا 

المســتقبلية.

كمــا أن الشــركة قــد تصبــح طرفــاً فــي دعــاوى ومطالبــات قضائيــة أخــرى ســواًء بصفتهــا الجهــة المدعيــة أو المدعــى عليهــا مســتقباًل، مــن شــأن 
أي نتيجــة ســلبية فيمــا يتعلــق بإجــراءات التقاضــي واإلجــراءات التنظيميــة التأثيــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا 
وتوقعاتهــا المســتقبلية. وال تســتطيع الشــركة أن تتوقــع بشــكل دقيــق حجــم تكلفــة الدعــاوى أو اإلجــراءات القضائيــة التــي يمكــن أن تقيمهــا أو تُقــام 
ضدهــا فــي المســتقبل أو النتائــج النهائيــة لتلــك الدعــاوى أو األحــكام التــي تصــدر فيهــا ومــا تتضمنــه مــن تعويضــات وجــزاءات، وقــد تشــمل هــذه 
الدعــاوى – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر – المســائل الزكويــة والضريبيــة ونظــام العمــل واألخطــاء والشــكاوى واألضــرار األخــرى التــي تنجــم عــن 
اإلهمــال أو االحتيــال مــن قبــل أشــخاص أو مؤسســات بشــكل يكــون خــارج عــن نطــاق ســيطرة الشــركة. وبالتالــي فــإن أي نتائــج ســلبية لمثــل هــذه 

القضايــا ســتؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-43  المخاطر المتعلقة بالعالمات التجارية

قامــت الشــركة الســعودية لصناعــة الــورق وشــركتيها التابعتيــن الشــركة الســعودية إلعــادة التدويــر للــورق والمخلفــات والشــركة الســعودية لتحويــل 
الــورق بتســجيل عــدد عشــرة )10( عالمــات تجاريــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية، )ولمزيــد مــن المعلومــات، فضــاًل راجــع القســم الفرعــي رقــم 

) 10-9( »العالمــات التجاريــة« مــن القســم رقــم )10( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(.

تعتمــد قــدرة الشــركة فــي تســويق منتجاتهــا وتطويــر أعمالهــا علــى اســتخدام أســمائها وشــعاراتها وعالماتهــا التجاريــة، والتــي تدعــم منتجاتهــا 
ومركزهــا التنافســي وتمنحهــا تميــزاً واضحــاً فــي الســوق بيــن العمــالء. علمــاً أن أي اســتخدام غيــر مشــروع للعالمــات التجاريــة العائــدة للمجموعــة 
مــن قبــل الغيــر، قــد يــؤدي إلــى التأثيــر علــى ســمعة الشــركة وإقامــة دعــاوى قضائيــة أمــام المحاكــم المختصــة لحمايــة هــذه الحقــوق. ويمكــن أن 
تحتــاج أي مالحقــة قضائيــة وتســوية أي مطالبــات خاصــة بالعالمــات التجاريــة الخاصــة بالشــركة إلــى وقــت طويــل وتكلفــة باهظــة، فضــاًل عــن 

الجهــد المبــذول مــن قبــل اإلدارة فــي متابعتهــا. 

إن عــدم قــدرة الشــركة علــى منــع انتهــاك حقوقهــا بهــذا الخصــوص ســيؤثر ســلباً علــى عالماتهــا التجاريــة وســوف يجعــل ممارســة عملهــا أكثــر تكلفــة 
وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى نتائجها التشــغيلية.

2-1-44  المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية

لــدى الشــركة عــدد مــن عقــود التأميــن منهــا التأميــن الطبــي لمنســوبيها وأســرهم، باإلضافــة لوثائــق تأميــن أخــرى وهــي التأميــن اإللزامــي علــى 
المركبــات، تأميــن الممتلــكات ضــد جميــع المخاطــر، ضمــان ضــد خيانــة األمانــة، التأميــن علــى األمــوال، تأميــن المســؤولية العامــة، التأميــن علــى 
اآلالت، التأميــن علــى المراجــل وأوعيــة الضغــط والتأميــن البحــري والتأميــن البــري )ولمزيــد مــن المعلومــات، فضــاًل راجــع القســم الفرعــي رقــم 

) 10-10( »التأميــن« مــن القســم رقــم )10( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(. 

تتضمــن هــذه العقــود مبالــغ مقتطعــة وعوامــل مســتثناة مــن التغطيــة التأمينيــة، باإلضافــة إلــى قيــود أخــرى تتعلــق بالغطــاء التأمينــي يتــم التفــاوض 
عليــه مــع شــركات التأميــن، كمــا تعتمــد إمكانيــة حصــول الشــركة علــى التعويــض المســتحق لهــا مــن قبــل شــركة التأميــن ذات العالقــة علــى مالءتهــا 
الماليــة وقدرتهــا علــى الوفــاء بقيمــة هــذا التعويــض، لــذا قــد ال يغطــي التأميــن جميــع الخســائر التــي تكبدتهــا الشــركة وال يتــم إعطــاء أي ضمــان 
بــأن لــن تتكبــد الشــركة خســائر تتجــاوز حــدود وثائــق التأميــن أو خــارج نطــاق التغطيــة الــواردة فــي هــذه الوثائــق. ومــن الممكــن أن تنشــأ حــاالت 
تتجــاوز فيهــا قيمــة المطالبــة قيمــة التأميــن الــذي تحتفــظ بــه الشــركة، أو أن يتــم رفــض مطالبــة التعويــض المقدمــة مــن قبــل الشــركة لشــركة 

التأميــن ذات العالقــة أو أن تطــول فتــرة المطالبــة والتعويــض، ممــا ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركة نتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي.
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2-1-45  المخاطر المتعلقة بتطبيق نظام الشركات

يفـــرض نظـــام الشـــركات بعـــض المتطلبات النظاميـــة التـــي يتوجـــب علـــى الشـــركة االلتزام بهـــا واتخـــاذ اإلجراءات والتدابيـــر لاللتزام بمثـــل هـــذه 
المتطلبات، والتـــي مـــن الممكن أن تؤثـــر علـــى خطـــة أعمالهـــا أو تســـتغرق وقـــت طويـــل. كمـا فـرض نظـام الشـــركات الحالـي عقوبـات أشـد صرامـة 
علـــى مخالفـــة أحكامـــه وقواعـــده اإللزامية، حيـــث تصـــل بحســـب المادة )	21( من نظـــام الشـــركات إلى خمسمائة ألف )500.000( ريـال سعودي، 
في حين نصـــت المادة )214( مـــن نظـــام الشـــركات علـــى تضاعـــف العقوبـــات فـــي حـــال تكـــرار المخالفات. وبالتالـــي فـــإن الشـــركة سـتكون عرضـة 
لمثـــل هـــذه العقوبـــات، فـــي حـــال عـــدم التزامهـــا بتلـــك القواعـــد واألحكام، والـــذي مـــن شـــأنه التأثيـــر ســـلباً وبشكل جوهـــري علـــى أعمـــال الشـركة 

ووضعهـــا المالي ونتائـــج عملياتهـا.

2-1-46  المخاطــر المتعلقــة بعــدم االلتــزام بالقواعــد واللوائــح والسياســات ذات الصلــة بحوكمــة 
ــركة الش

لــدى الشــركة الئحــة حوكمــة معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 8/08/20	14هـــ )الموافــق 2017/05/17م( وقــد تــم إعدادهــا وفقــاً 
وتاريــخ 8/015/16	14هـــ   )8-16-2017( رقــم  القــرار  بموجــب  الماليــة  الســوق  هيئــة  عــن  الصــادرة  الشــركات  الئحــة حوكمــة   لمتطلبــات 
)الموافــق 	2017/02/1م( بنــاًء علــى نظــام الشــركات الصــادرة بالمرســوم الملكــي رقــم )م/	( وتاريــخ 7/01/28	14هـــ المعدلــة بقــرار مجلــس 
هيئــة الســوق الماليــة رقــم )	-5-2019( وتاريــخ 1440/09/15هـــ )الموافــق 2019/05/20م( وكان آخــر تعديــل لهــا بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم 
ــك  ــاًل مــن تل ــر تفصي ــة وأحــكام أكث ــود إلزامي ــة بن ــخ 1442/06/01هـــ )الموافــق 2021/01/14م(. وتتضمــن الالئحــة المعدل )1-7-2021( وتاري
ــا،  ــا، ومســؤولياتها، واجتماعاته ــا، واختصاصاته ــس اإلدارة ولجانه ــة حــول تشــكيل مجال ــود إلزامي ــة فــي الالئحــة الســابقة، وتتضمــن بن المضمن
ــن  ــة بي ــان وضــوح العالق ــا والشــركة ولضم ــن أعضائه ــح بي ــارض المصال ــج حــاالت تع ــى أحــكام تعال ــة إل ــم، باإلضاف ــا وواجباته ــوق أعضائه وحق
المســاهمين ومجلــس إدارة الشــركة مــن جهــة، ومجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة التنفيذيــة مــن جهــة أخــرى، واهتمــت كذلــك بحقــوق المســاهمين 
فــي تلــك الشــركات، كالحــق فــي المعاملــة العادلــة دون تمييــز، والحصــول علــى المعلومــات بشــفافية بمــا يمكنهــم مــن ممارســة حقوقهــم النظاميــة 
ــى الجــدول رقــم )77(  ــة، الرجــاء االطــالع عل ــزام الشــركة بمتطلبــات الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن الهيئ ــى أكمــل وجــه )ولمراجعــة مــدى الت عل
»ملخــص ألهــم بنــود الئحــة حوكمــة الشــركات التــي التزمــت بهــا الشــركة« المضمــن فــي القســم الفرعــي رقــم ) 10-4-5( »االلتزامــات المســتمرة 
حســب متطلبــات هيئــة الســوق الماليــة« مــن القســم الفرعــي رقــم ) 10-4( »االلتزامــات المســتمرة التــي تفرضهــا الجهــات الحكوميــة علــى الشــركة 

بصفتهــا صاحــب الترخيــص« مــن القســم رقــم )10( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(.

إن إخفــاق الشــركة فــي تطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن الهيئــة ومخالفتهــا ألي مــن القواعــد أو اإلجــراءات المفروضــة بموجبهــا، قــد 
يعرضهــا للمســاءلة مــن قبــل الهيئــة والتــي يجــوز لهــا القيــام بمــا يلــي أو أيــاً منهــا، وهــي:

إنذار الشركة. 	
إلزام الشركة باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة لمعالجة نتائج المخالفة.  	
فرض غرامة مالية على أال تزيد على خمسة ماليين )5.000.000( ريال سعودي عن كل مخالفة ارتكبتها الشركة. 	

وفــي حــال تمــت مســاءلة الشــركة لمخالفتهــا أو إخفاقهــا فــي تطبيــق الئحــة الحوكمــة وفــرض غرامــة عليهــا مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة، ســيكون 
لذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتطلعاتهــا المســتقبلية.

2-1-47  المخاطر المتعلقة بضعف المراجعة الداخلية

ــة المراجعــة، تلخيــص نتائــج  ــة إلــى لجن ــر دوري ــة إلصــدار تقاري ــار أنهــا الجهــة المخول ــى اعتب ــة بالغــة عل ــة بأهمي ــع إدارة المراجعــة الداخلي تتمت
جميــع مهــام التدقيــق وتقييمــات المخاطــر ونظــم الرقابــة الداخليــة لــدى الشــركة، والتــي تهــدف للتنبيــه علــى أهــم المخاطــر بشــكل فــوري، وتطبيــق 
اإلجــراءات التصحيحيــة لتخفيــف تأثــر الشــركة بتلــك المخاطــر. وقــد ال تكــون فعاليــة هــذه اإلدارة علــى القــدر الــذي يســمح بمنــع أي خــرق 
ــود  ــى تالعــب فــي القي ــة أدى إل ــة الداخلي ــت الشــركة فــي الســابق مــن ضعــف فــي المراجع ــة والحوكمــة. وقــد عان أو مخالفــة لألنظمــة الداخلي
المحاســبية خــالل العــام 2017م، بحيــث أعلنــت الشــركة بتاريــخ 	1441/12/2هـــ )الموافــق 	2020/08/1م( علــى صفحتهــا فــي تــداول، أنــه تــم 
اكتشــاف شــبهة تالعــب فــي القيــود المحاســبية مــن قبــل إدارة الشــركة وإدارة الشــؤون الماليــة تمثلــت فــي التفريــط، وذلــك بإنشــاء قيــود محاســبية 
وهميــة إللغــاء ذمــم مدينــة ســابقة تخــص عمليــة بيــع أراضــي فــي كل مــن مدينتــي الريــاض وجــدة مملوكــة للشــركة وقــد بلغــت المبالــغ المشــتبه فــي 
التفريــط بهــا خمســة وعشــرين مليــون وخمســمائة وخمســين ألــف وخمســة وعشــرين )25.550.025( ريــال ســعودي. وبالرغــم مــن إقامــة الشــركة 
لدعــوى قضائيــة أمــام المحكمــة العامــة بالريــاض، كان الحكــم الصــادر بنتيجتهــا لصالــح الشــركة قضــى بإلــزام الجهــة المدعــى عليهــا بســداد مبلــغ 
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ســبعة عشــر مليــون وثالثمائــة ألــف )00.000	.17( ريــال ســعودي لصالحهــا  وقــد تــم تحصيــل المبلــغ وأودع فــي حســاب الشــركة فــي عــام 2020م، 
غيــر أن أي عامــل مســتقبلي ممكــن أن يــؤدي إلــى ضعــف المراجعــة الداخليــة وقصورهــا فــي تأديــة مهامهــا بــاألداء الــذي يضمــن مصلحــة الشــركة، 
تكــون بالتالــي معرضــة لمخاطــر منهــا التالعــب فــي القيــود المحاســبية واضطرارهــا إلقامــة دعــاوى قضائيــة الســترداد حقهــا، ممــا ســيكون لــه 

تأثيــر ســلبي علــى أداء الشــركة ككل وعلــى نتائــج عملياتهــا.

2-1-48  المخاطر المتعلقة بوجود إصدارات حقوق أولوية سابقة 

قامــت الشــركة خــالل العــام 2020م بزيــادة رأس المــال مــن خــالل إصــدار حقــوق أولويــة بعــدد عشــرة مالييــن )10.000.000( ســهم بســعر طــرح 
ــي نشــرة  ــال ســعودي. هــذا وأفصحــت الشــركة ف ــون )100.000.000( ري ــة ملي ــة مائ ــاالت ســعودية للســهم الواحــد وبقيم ــغ عشــرة )10( ري يبل
اإلصــدار ذات العالقــة بأنــه ســيتم اســتخدام متحصــالت الطــرح مــن أجــل شــراء مــواد خــام عبــارة عــن لــب الشــجرة لتغذيــة خطــوط اإلنتــاج فــي 
الشــركة، إعــادة بنــاء أصــول الشــركة لتحســين جــودة اإلنتــاج، شــراء ماكينــات لزيــادة كميــة اإلنتــاج فــي شــركة تابعــة وســداد جــزء مــن القــروض 

البنكيــة المســتحقة علــى الشــركة.

إذا لــم تنجــح الشــركة بجمــع األمــوال الكافيــة مــن خــالل إصــدارات حقــوق األولويــة أو اســتخدامها بالشــكل األمثــل، أو قامــت بعــد اكتمــال عمليــة 
زيــادة رأس المــال بتعديــل اســتخدام متحصــالت الطــرح عّمــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي نشــرة اإلصــدار وكان لهــذه االســتخدامات أثــر ســلبي علــى 
الشــركة، فيجــب األخــذ باالعتبــار فيمــا يتعلــق باحتماليــة تكبــد الشــركة رســوم انخفــاض كبيــرة علــى منشــآتها، حيــث أن االنخفــاض الكبيــر فــي 
اإليــرادات والتدفقــات النقديــة التشــغيلية قــد يــؤدي إلــى انخفــاض فــي قيمــة األصــول غيــر المتداولــة للشــركة األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي 

وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-49  المخاطــر المتعلقــة بعــدم توافــق أنشــطة النظــام األساســي مــع الدليــل الوطنــي لألنشــطة 
االقتصاديــة

لــم تقــم الشــركة بمطابقــة األنشــطة الــواردة فــي النظــام األساســي للشــركة مــع الدليــل الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة الصــادرة مــن وزارة التجــارة 
والصناعــة. 

إن عــدم تعديــل األنشــطة الــواردة فــي النظــام األساســي لتكــون وفــق أنشــطة التصنيــف الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة و عكــس ذلــك علــى أنشــطة 
الســجل التجــاري قــد يــؤدي الــى توقــف خدمــات الشــركة لــدى وزارة التجــارة. وبعــض خدمــات وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )مكتــب 
العمــل( بمــا فــي ذلــك تجديــد اقامــات العمــال الوافديــن لديهــا ويتــم فــرض غرامــات تأخيــر بمعــدل ألــف )1.000( ريــال علــى كل عامــل ال تتمكــن 

الشــركة تجديــد اقامتــه فــي الوقــت المحــدد.

إن عــدم قــدرة الشــركة علــى وضــع التدابيــر الالزمــة لمعالجــة مثــل هــذه المخالفــات ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا 
المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2  المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع 

2-2-1  المخاطر المتعلقة بوقف الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية 

اسـتفادت الشـركة »الشركة السعودية لتحويل الورق« مـن الحوافـز التـي تقدمهـا الحكومـة للمسـتثمرين مـن أجـل دعـم التصنيـع فـي المملكـة، بمـا 
فــــي ذلــــك برامــج التمويــالت الميســرة التــي يقدمهــا صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي للمنشــآت الصناعيــة، باإلضافــة إلــى اســتفادة الشــركة 

مــن برنامــج دعــم اســتدامة الشــركات الــذي طرحتــه وزارة الماليــة بتاريــخ 1440/11/16هـــ )الموافــق 2019/07/19م(. 

تنــدرج القــروض المذكــورة ضمــن الحوافــز التــي تقدمهــا الحكومــة للقطــاع الصناعــي، وقــد كان لهــذه الحوافــز دور هــام فــي نجــاح المشــاريع التــي 
نفذتهــا الشــركة، وســيؤدي أي وقــف أو تعليــق لهــذه الحوافــز إلــى التأثيــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج أعمالهــا.
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2-2-2  المخاطر المتعلقة بسحب التراخيص الصناعية ورخص التشغيل والتصاريح البيئية 
 

تمــارس الشــركة أنشــطتها بموجــب عــدد مــن التراخيــص الصناعيــة ورخــص التشــغيل والتصاريــح البيئيــة الصــادرة عــن الجهــات المختصــة 
)ولمزيــد مــن المعلومــات، فضــاًل راجــع القســم الفرعــي رقــم ) 10-2( »التراخيــص والتصاريــح التــي حصلــت عليهــا الشــركة« مــن القســم رقــم )10( 
»المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(. وفــي حــال مخالفــة أي مــن شــركات الشــركة للتعليمــات والشــروط وااللتزامــات الخاصــة بــكل ترخيــص، 
تكــون معرضــة لســحب أو تعليــق التراخيــص الصناعيــة أو رخــص التشــغيل أو التصاريــح البيئيــة الخاصــة بهــا، وفــي حــال ســحب هــذه التراخيــص 
والتصاريــح فإنــه لــن يكــون باســتطاعتها االســتمرار فــي ممارســة نشــاطها. وســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا 

ووضعهــا المالــي وعلــى توقعاتهــا المســتقبلية وســعر أســهمها فــي الســوق.

2-2-3  المخاطر المتعلقة باألنظمة والمعايير البيئية 

تخضـــع عمليـــات الشـــركة إلـــى األنظمة واللوائـــح المتعلقـــة بحمايـــة البيئـــة والصحـــة والســـالمة فـــي المملكــــة، والتــــي تفــــرض بصــــورة متزايــــدة 
معاييــــر صارمــــة يتوجــــب علــــى الشــــركة االلتزام بهــــا بصــــورة مســــتمرة. وقـــد تكـــون تكاليـــف االلتزام بتلـــك األنظمة واللوائـــح والغرامـات الناتجـة 
عـــن مخالفتهـــا كبيـــرة، كمـــا يتطلـــب االلتزام بمعاييــــر جديــــدة وصارمــــة إلــــى تحمــــل مصروفــات إضافيــة مــن رأس المــــال أو نشــوء تعديــات فــي 
الممارســات التشـغيلية. كما قـد تنشـأ حـوادث متعلقـة بالبيئـة والصحـة والسـالمة، فعلـى سـبيل المثـال يمكـن أن ينتـج عـن عمليــات الشــركة أو أي 
من شركاتها التابعة عــــدد مــــن المــــواد الملوثــــة المنبعثــــة التــــي يمكــــن أن تــــؤدي، فــي حــال لــم يتــم الســيطرة عليهــا وإدارتهــا بالشــكل الصحيــح 

أو فــــي حــــال تُركــــت مــــن دون معــــالجة أو إدارة ســــليمة، إلــى خطــر تلــوث البيئــة. 

إن عــــدم االلتزام واالمتثال الكامـــل بالتشـــريعات واألنظمة البيئيـــة – كمخالفة االلتزام ببرامـــج المراقبـــة الذاتيـــة بمصـــادر االنبعاث، أو مخالفــــة 
التهــــاون فــــي صيانــــة أجهــــزة كبــــح التلــــوث والمراقبــــة والرصــــد أو مخالفة عــــدم االلتزام باإلجراءات الخاصــــة بمعالجـــة االنبعاثات والتسـرب – 
يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى إغـــالق المنشـــآت الصناعيـــة التابعـــة للمجموعة، وســوف يعــــرض الشــركة المخالفة إلــى غرامــات أو عقوبــات قــد تفرضهــا 
الجهــــات الرقابيــــة، مثـــل ســـحب أو إيقـــاف التصريـــح البيئـــي للتشـــغيل الصـــادر عـــن المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي. وقد تُفرض على 
الشــركة المخالفــة لغرامـــة ال تتجـــاوز عشـــرة آالف )10.000( ريـــال ســعودي الرتكابهــا أي مــن المخالفــات المذكــورة أو غيرهـــا مـــن المخالفــــات، 
والتــــي ســــتؤثر ســــلباً علــــى عمليات الشركة بحيــــث تحــــد مــــن نمــــو إيراداتهــــا أو تعليــق عملهــا أو ترخيصهــا، وســــوف يؤثــر ذلــك علــى مقدرتهــا 
علــى مزاولــة أنشطتها، وبالتالــي التأثيــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى الوضع المالــي للمجموعة ككل ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-4  المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة

يعتمــد األداء المســتقبلي المتوقــع للشــركة علــى عــدد مــن العوامــل التــي تتعلــق باألوضــاع االقتصاديــة فــي المملكــة بشــكل عــام وتشــمل، علــى ســبيل 
المثــال، عوامــل التضخــم ونمــو الناتــج المحلــي ومتوســط دخــل الفــرد ونحــو ذلــك. ويعتمــد اقتصــاد المملكــة الكلــي والجزئــي بشــكل أســاس ي علــى 
النفــط والصناعــات النفطيــة والتــي ال تــزال تســيطر علــى حصــة كبيــرة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وعليــه فــإن أي تقلبــات غيــر مواتيــة تحــدث 
فــي أســعار النفــط ســيكون لهــا أثرهــا المباشــر والجوهــري علــى خطــط ونمــو اقتصــاد المملكــة بشــكل عــام وعلــى معــدالت اإلنفــاق الحكومــي، 

والتــي مــن شــأنها التأثيــر ســلباً علــى أداء الشــركة المالــي، نظــراً لعملهــا ضمــن منظومــة اقتصــاد المملكــة وتأثرهــا بمعــدالت اإلنفــاق الحكومــي.

كمــا يعتمــد اســتمرار نمــو اقتصــاد المملكــة علــى عــدة عوامــل أخــرى بمــا فيهــا اســتمرار النمــو الســكاني واســتثمارات القطاعيــن الحكومــي 
والخــاص فــي البنيــة التحتيــة، لــذا فــإن أي تغييــر ســلبي فــي أي مــن هــذه العوامــل ســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد وبالتالــي ســيؤثر بشــكل 

ــة وتوقعاتهــا المســتقبلية. ــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا المالي ســلبي وجوهــري عل

2-2-5  المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار والسياسي واالقتصادي في المنطقة 

تعانــي بعــض دول منطقــة الشــرق األوســط مــن عــدم االســتقرار االقتصــادي أو السياســي أو األمنــي فــي الوقــت الراهــن. وال توجــد ضمانــات بــأن 
الظــروف االقتصاديــة، السياســية واألمنيــة فــي تلــك البلــدان أو أي بلــدان أخــرى، لــن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا 

ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2-2-6  المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث الطبيعية

إن الكــوارث الطبيعيــة الخارجــة عــن ســيطرة الشــركة، كالفيضانــات والــزالزل والعواصــف وغيرهــا، التــي قــد تلحــق ضــرراً بمرافــق الشــركة فــي 
حــال حدوثهــا، ممــا يترتــب عليــه تكبدهــا لتكاليــف باهظــة. كمــا قــد يؤثــر ذلــك علــى قــدرة الشــركة علــى االســتمرار فــي ممارســة عملياتهــا التشــغيلية 
وبالتالــي يقلــص دخلهــا مــن تلــك العمليــات. وعليــه فــي حــال حــدوث مثــل هــذه الكــوارث وإضرارهــا بمرافــق الشــركة، ســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي 

وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي.

2-2-7  المخاطــر المتعلقــة بعــدم التقيــد باألنظمــة والقوانيــن الحاليــة و / أو صــدور أنظمــة وقوانيــن 
ة يد جد

تخضــع الشــركة إلشــراف عــدد مــن الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وبالتالــي فهــي معرضــة لمخاطــر التغييــرات فــي األنظمــة 
والقوانيــن واللوائــح والتعاميــم والسياســات فــي المملكــة. وفــي حــال إدخــال تغييــرات علــى األنظمــة أو اللوائــح الحاليــة أو إصــدار أنظمــة أو قوانيــن 
أو لوائــح جديــدة، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى تكبــد الشــركة لمصروفــات ماليــة إضافيــة غيــر متوقعــة ألغــراض تتعلــق بااللتــزام بتلــك اللوائــح وتلبيــة 
اشــتراطات هــذه األنظمــة والقوانيــن، أو قــد تخضــع للعقوبــات والغرامــات التــي تفرضهــا الســلطات اإلشــرافية المختصــة فــي حــال عــدم التزامهــا 
بهــذه اللوائــح واألنظمــة بشــكل مســتمر، كمــا تعتبــر تكاليــف االلتــزام بهــذه األنظمــة مرتفعــة ممــا ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا 

ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-8  المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والخدمات ذات الصلة

تعتمــد العمليــات التشــغيلية للشــركة علــى توفــر منتجــات الطاقــة والكهربــاء، لــذا فــإن أي انقطــاع أو تقليــص فــي اإلمــدادات مــن هــذه المنتجــات أو 
أي ارتفــاع فــي أســعارها مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل كبيــر علــى حجــم اإلنتــاج ودرجــة الربحيــة مــن عمليــات تشــغيل الشــركة، ممــا ســيؤدي إلــى تقليــص 

هوامــش أرباحهــا علــى وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى أعمالهــا ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-9  المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية 

يعتمــد الوضــع التنافســي للشــركة علــى العديــد مــن العوامــل التــي تشــمل قــوة مركزهــا المالــي والنطــاق الجغرافــي ألعمالهــا وســمعتها، وال يوجــد 
ضمــان باســتمرار قــدرة الشــركة علــى المنافســة بشــكل فّعــال مــع الشــركات األخــرى فــي الســوق والتــي تعمــل فــي نفــس قطاعــات أعمالهــا. كمــا 
تؤثــر سياســات تســعير منافســي الشــركة بشــكل كبيــر علــى أدائهــا المالــي، وال يوجــد ضمــان بــأن الشــركة ســتكون قــادرة باســتمرار علــى منافســة 
تلــك الشــركات، ممــا يــؤدي إلــى خفــض حصتهــا فــي الســوق وبالتالــي التأثيــر ســلباً وجوهريــاً علــى أعمالهــا ونتائجهــا الماليــة وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-10  المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين

أقــرت الحكومــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــالل العــام 2016م عــدداً مــن القــرارات التــي تهــدف إلجــراء إصالحــات شــاملة لســوق العمــل فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي مــن ضمنهــا إقــرار فــرض رســوم إضافيــة مقابــل كل موظــف غيــر ســعودي يعمــل لــدى جهــة ســعودية اعتبــاراً مــن 
9/04/14	14هـــ )الموافــق 2018/01/01م( بواقــع أربعمائــة )400( ريــال ســعودي شــهرياً عــن كل موظــف غيــر ســعودي لعــام 2018م، ازدادت إلــى 
ســتمائة )600( ريــال ســعودي شــهرياً لعــام 2019م ثــم إلــى ثمانمائــة )800( ريــال ســعودي شــهرياً لعــام 2020م. وســتؤدي ذلــك أي زيــادة مســتقبلية 
فــي الرســوم المطبقــة علــى الموظفيــن غيــر الســعوديين إلــى زيــادة فــي تكاليــف الشــركة بشــكل عــام، األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمالهــا 

وأدائهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

والجديــر بالذكــر أيضــاً أنــه بتاريــخ 18/	1442/0هـــ )الموافــق 2020/11/04م(، أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، مبــادرة تحســين العالقــة التعاقديــة، التــي دخلــت حيــز التنفيــذ بتاريــخ 1442/08/01هـــ )الموافــق 14/	2021/0م(،و تســتهدف 
دعــم رؤيــة وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــي بنــاء ســوق عمــل جــاذب وتمكيــن وتنميــة الكفــاءات البشــرية وتطويــر بيئــة العمــل وإلغــاء 
نظــام الكفيــل، حيــث تقــدم المبــادرة ثــالث خدمــات رئيســة، هــي: خدمــة التنقــل الوظيفــي، وتطويــر آليــات الخــروج والعــودة والخــروج النهائــي، 
وتشــمل خدمــات المبــادرة جميــع العامليــن الوافديــن فــي منشــآت القطــاع الخــاص ضمــن ضوابــط محــددة تراعــي حقــوق طرفــي العالقــة التعاقديــة 
وشــروط التعاقــد بيــن صاحــب العمــل والعامــل الوافــد. وتتيــح خدمــة التنقــل الوظيفــي للعامــل الوافــد االنتقــال لعمــل آخــر عنــد انتهــاء عقــد عملــه 
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دون الحاجــة لموافقــة صاحــب العمــل، كمــا تحــدد المبــادرة آليــات االنتقــال خــال ســريان العقــد شــريطة االلتــزام بفتــرة اإلشــعار والضوابــط 
المحــددة. وبنــاًء عليــه، وبدخــول هــذه المبــادرة حيــز التنفيــذ، فــإن الشــركة ال تضمــن أن تحافــظ علــى كوادرهــا مــن العمالــة غيــر الســعودية وتجديــد 
عقودهــم بشــروط مرضيــة لهــم، األمــر الــذي ســيدفعهم إلــى االنتقــال إلــى عمــل آخــر وفــق اآلليــات الُمشــار إليهــا أعــاله، وإذا لــم تتمكــن الشــركة 
مــن المحافظــة علــى كوادرهــا مــن العمالــة غيــر الســعودية أو إيجــاد بــدالء عنهــم بنفــس المهــارات والخبــرات المطلوبــة، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى 
زيــادة التكلفــة الماليــة علــى الشــركة والــذي مــن شــأنه التأثيــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-11  المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة 

قــرر مجلــس الــوزراء الســعودي بتاريــخ 8/05/02	14هـــ )الموافــق 0	/2017/01م(، الموافقــة علــى االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة 
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والتــي بــدأ العمــل بهــا اعتبــاراً مــن األول مــن ينايــر 2018م، كضريبــة جديــدة تبلــغ )5٪( مــن ســعر 

البيــع، تضــاف لبقيــة الضرائــب والرســوم األخــرى علــى قطاعــات محــددة بالمملكــة، بمــا فــي ذلــك القطاعــات التــي تعمــل فيهــا الشــركة. 

وبتاريــخ 1441/10/17هـــ )الموافــق 2020/06/09م(، صــدر قــرار مجلــس إدارة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك رقــم )20-	-2( بزيــادة نســبة 
ضريبــة القيمــة المضافــة لكــي تصبــح )15٪( مــن ســعر البيــع، اعتبــاراً مــن تاريــخ 1441/11/10هـــ )الموافــق 2020/07/01م(. وبنــاًء علــى ذلــك، 
يتعيــن علــى الشــركة التكيــف مــع التغييــرات الناتجــة عــن تطبيــق ضريبــة القيمــة الُمضافــة. إن أي انتهــاك أو تطبيــق خاطــئ لنظــام الضريبــة مــن 
قبــل إدارة الشــركة، ســوف يُعرضهــا لغرامــات أو عقوبــات أو يــؤدي إلــى اإلضــرار بســمعتها ممــا ســيزيد أيضــاً مــن التكاليــف والمصاريــف التشــغيلية، 
وهــو مــا يمكــن أن يقلــل مــن الوضــع التنافســي للشــركة ومســتوى الطلــب علــى منتجاتهــا، ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى الشــركة ووضعهــا المالــي 

ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-12  المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة

بالرغــم مــن أن الشــركة وشــركاتها ال تخضــع فــي الوقــت الراهــن ألي نــوع مــن الضرائــب بخــالف الــزكاة الشــرعية وضريبــة القيمــة المضافــة البالغــة 
)15٪( مــن أســعار مبيعــات الشــركة المطبقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والضرائــب والرســوم األخــرى النظاميــة المطبقــة فــي الــدول حيــث 
تقــع الشــركات التابعــة، إال أنــه مــن المحتمــل فــرض رســوم أخــرى أو ضرائــب علــى الشــركات مــن قبــل الحكومــة فــي المســتقبل. وعليــه فــي حــال 

تــم فــرض ضرائــب جديــدة علــى الشــركات أو رســوم بخــالف المطبقــة حاليــاً، فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى األربــاح الصافيــة للمجموعــة.

2-2-13  المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار صرف العمالت

تخضــع بعــض معامــالت الشــركة لعمــالت غيــر الريــال الســعودي ال ســيما اليــورو، الجنيــه اإلســترليني والــدوالر األميركــي. وبمــا أن الريــال الســعودي 
مربــوط بأســعار العمــالت األجنبيــة ألســعار صــرف محــددة )75.	( ريــال ســعودي مقابــل )1( دوالر أمريكــي. لــذا ال توجــد أي ضمانــات علــى ثبــات 
ســعر صــرف الريــال الســعودي مقابــل هــذه العمــالت األجنبيــة، وإن أي انخفــاض فــي قيمــة الريــال الســعودي مقابــل العمــالت األجنبيــة األخــرى 
ســوف يــؤدي إلــى زيــادة فــي التكاليــف التشــغيلية للمجموعــة. وإذا كانــت الشــركة غيــر قــادرة علــى رفــع أســعار البيــع مــن خــالل تمريــر الزيــادات فــي 
تكاليــف التشــغيل الناجمــة عــن انخفــاض قيمــة الريــال إلــى العمــالء، فســيؤثر ذلــك بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا 

ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

ــة  ــة واإلقليمي ــواق المحلي ــي األس ــب ف ــرض والطل ــي الع ــات ف ــة بالتقلب ــر المتعلق 2-2-14  المخاط
ــة والعالمي

يتأثــر حجــم إنتــاج قطــاع صناعــة الــورق، كغيــره مــن القطاعــات، بتقلبــات العــرض والطلــب فــي األســواق المحليــة واإلقليميــة. لذلــك، فــإن عــدم 
تكيــف مســتويات اإلنتــاج المحليــة واإلقليميــة مــع الهبــوط الحــاد للطلــب، ســيؤثر علــى إنتاجيــة الشــركات المصنعــة للــورق ومســتويات البيــع لديهــا، 
والــذي ســيؤثر بــدوره علــى أداء القطــاع بشــكل عــام، وبالتالــي ســيؤثر علــى أداء الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2-٣  المخاطر المتعلقة باألوراق المالية المطروحة

2-3-1  المخاطر المتعلقة بالتذبذب في سعر حقوق األولوية

قــد يخضــع الســعر الســوقي لحقــوق األولويــة لتذبذبــات كبيــرة بســبب التغيــر فــي العوامــل المؤثــرة علــى ســهم الشــركة. وقــد يكــون هــذا التذبــذب 
كبيــراً بســبب الفــرق بيــن نســبة التذبــذب اليومــي المســموح بهــا )والتــي تتمثــل فــي 10٪ ارتفاعــاً وهبوطــاً مــن ســعر اإلغــالق لليــوم الســابق( بالنســبة 
للحقــوق، مقارنــًة بنســبة التذبــذب اليومــي المســموح بهــا بالنســبة ألســهم الشــركة. ويعتمــد ســعر تــداول الحقــوق علــى ســعر تــداول أســهم الشــركة 

ورؤيــة الســوق للســعر العــادل للحقــوق، وقــد تؤثــر هــذه العوامــل ســلباً علــى ســعر تــداول الحقــوق.

2-3-2  المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر األسهم

قــد ال يكــون الســعر الســوقي للحقــوق أثنــاء فتــرة التــداول مؤشــراً علــى الســعر الســوقي ألســهم الشــركة بعــد الطــرح. وكذلــك قــد ال يكــون ســعر ســهم 
الشــركة مســتقراً وقــد يتأثــر بشــكل كبيــر بســبب التقلبــات الناتجــة عــن ظــروف الســوق المتعلقــة بالحقــوق أو األســهم الحاليــة للشــركة. وقــد تنتــج 
هــذه التقلبــات أيضــا عــن العديــد مــن العوامــل منهــا دون الحصــر: ظــروف ســوق األســهم، ضعــف أداء الشــركة، عــدم القــدرة علــى تنفيــذ خطــط 
الشــركة المســتقبلية، دخــول منافســين جــدد للســوق، التغيــر فــي رؤيــة أو تقديــرات الخبــراء والمحلليــن لســوق األوراق الماليــة، وأي إعــالن للشــركة 

أو أي مــن منافســيها يتعلــق بعمليــات اندمــاج واســتحواذ أو تحالفــات اســتراتيجية.

وســيؤثر بيــع كميــات كبيــرة مــن األســهم مــن قبــل المســاهمين أو االعتقــاد باحتماليــة حــدوث مثــل هــذا البيــع ســلباً علــى ســعر أســهم الشــركة فــي 
الســوق. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد ال يتمكــن المســاهمون مــن بيــع أســهمهم فــي الســوق دون أن يؤثــر ذلــك ســلباً علــى ســعر األســهم. ليــس هنــاك مــا 
يضمــن أن الســعر الســوقي ألســهم الشــركة لــن يكــون أقــل مــن ســعر الطــرح، وإذا حــدث هــذا األمــر بعــد اكتتــاب المســتثمرين فــي األســهم الجديــدة، 
فانــه ال يمكــن إلغــاء االكتتــاب أو تعديلــه، وعليــه قــد يتكبــد المســتثمرون خســائر نتيجــة لذلــك. عــالوًة علــى مــا تقــدم، ليــس هنــاك مــا يضمــن أن 

المســاهم ســوف يتمكــن مــن بيــع أســهمه بســعر يســاوي ســعر الطــرح أو يزيــد عنــه بعــد االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة.

2-3-3  المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية

ليــس هنالــك مــا يضمــن ربحيــة الســهم مــن خــالل التــداول بــه بســعر أعلــى. ويضــاف إلــى ذلــك، عــدم ضمــان التمكــن مــن بيعــه مــن األســاس، ممــا 
ينــوه إلــى عــدم وجــود مــا يضمــن الطلــب الكافــي فــي الســوق لممارســة حقــوق األولويــة أو اســتالم تعويــض مــن قبــل الشــركة، علمــاً أن المســتثمر 
الــذي لــم يكتتــب أو بيــع حقوقــه، وأصحــاب كســور األســهم، قــد ال يحصلــون علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فتــرة الطــرح المتبقــي بســعر الطــرح.

2-3-4  المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 

إن النتائــج المســتقبلية وبيانــات األداء للشــركة ال يمكــن توقعهــا فعليــاً وقــد تختلــف عــن تلــك الموجــودة فــي هــذه النشــرة. إذ أن إنجــازات وقــدرة 
الشــركة علــى التطــور هــي مــن تحــدد النتائــج الفعليــة والتــي ال يمكــن توقعهــا أو تحديدهــا. إن عــدم دقــة البيانــات والنتائــج تعتبــر إحــدى المخاطــر 
التــي يجــب علــى المســاهم التعــرف عليهــا حتــى ال تؤثــر علــى قــراره االســتثماري، حيــث أنــه فــي حــال اختــالف النتائــج المســتقبلية وبيانــات األداء 

اختالفــاً جوهريــاً عّمــا هــو مذكــور فــي هــذه النشــرة فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى خســارة المســاهمين جــزء أو كل اســتثماراتهم فــي أســهم الشــركة.

2-3-5  المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة

إن إصــدار أي أســهم جديــدة مــن قبــل الشــركة يعتمــد علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين، ففــي حــال قــررت الشــركة إصــدار 
أســهم جديــدة كحقــوق أولويــة لزيــادة رأس مالهــا، ووافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين علــى هــذا القــرار، ولــم يقــم المســاهمون 
بممارســة حقوقهــم باالكتتــاب باألســهم الجديــدة، فــإن ملكيــة األســهم ســوف تنخفــض بشــكل تناســبي إضافــة إلــى ملحقاتهــا مــن حــق التصويــت 

والحصــول علــى األربــاح ممــا ســيؤثر علــى الســعر الســوقي للســهم.
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2-3-6  المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة

ليــس هنــاك مــا يضمــن أنــه ســيكون هنــاك طلــب كاٍف علــى حقــوق األولويــة خــالل فتــرة التــداول وذلــك لتمكيــن حامــل حقــوق األولويــة )ســواء كان 
مســاهم مقيــد أو مســتثمر جديــد( مــن بيــع حقــوق األولويــة وتحقيــق ربــح منهــا، أو تمكينــه مــن بيــع الحقــوق علــى اإلطــالق. كمــا أنــه ليــس هنــاك 
أي ضمــان بأنــه ســيكون هنــاك طلــب كاٍف علــى أســهم الشــركة مــن قبــل المؤسســات االســتثمارية خــالل فتــرة الطــرح المتبقــي. وفــي حــال لــم تقــم 
المؤسســات االســتثمارية بتقديــم عــروض لألســهم المتبقيــة بســعر عالــي، قــد ال يكــون هنــاك تعويــض كاٍف لتوزيعــه علــى أصحــاب حقــوق األولويــة 
الذيــن لــم يمارســوا حقهــم باالكتتــاب أو ألصحــاب كســور األســهم. وعــالوًة علــى ذلــك، ليــس هنــاك ضمــان مــن وجــود طلــب كاٍف فــي الســوق علــى 
األســهم التــي حصــل عليهــا مكتتــب إمــا مــن خــالل ممارســة حقــوق األولويــة لهــذه األســهم، أو مــن خــالل الطــرح المتبقــي أو مــن خــالل الســوق 

المفتوحــة.

2-3-7  المخاطر المتعلقة بانخفاض نسب الملكية 

إذا لــم يكتتــب أصحــاب حقــوق األولويــة بكامــل حقهــم فــي األســهم الجديــدة، ســوف تنخفــض ملكيتهــم وحقــوق التصويــت التابعــة لهــا. كمــا أنــه ليــس 
هنــاك أي ضمــان فــي حــال رغــب حامــل حقــوق األولويــة المقيــد ببيــع حقــوق األولويــة الخاصــة بــه خــالل فتــرة التــداول، بــأن يكــون العائــد الــذي 
يتلقــاه كافيــاً لتعويضــه بالكامــل عــن انخفــاض نســبة ملكيتــه فــي راس مــال الشــركة نتيجــة لزيــادة رأس مالهــا. كمــا ال يوجــد ضمــان بــأن يكــون هنــاك 
مبلــغ تعويــض يــوزع علــى المســاهمين المســتحقين الذيــن لــم يمارســوا حقهــم باالكتتــاب أو ألصحــاب كســور األســهم فــي حــال لــم تقــم المؤسســات 
االســتثمارية فــي فتــرة الطــرح المتبقــي بتقديــم عــروض لألســهم المتبقيــة بســعر عــاٍل، أوان يكــون مبلــغ التعويــض )إن وجــد( كافيــاً للتعويــض عــن 

انخفــاض نســبة الملكيــة فــي رأس مــال الشــركة.

2-3-8  المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب 

تبــدأ فتــرة االكتتــاب فــي **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( وســتنتهي فــي **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(. ويجــب 
علــى مالكــي الحقــوق والوســطاء المالييــن الذيــن يمثلونهــم اتخــاذ التدابيــر المناســبة التبــاع جميــع التعليمــات الالزمــة قبــل انقضــاء فتــرة االكتتــاب. 
فــإذا لــم يتمكــن المســاهمون المســتحقون مــن ممارســة حقــوق االكتتــاب بشــكل صحيــح بحلــول نهايــة فتــرة االكتتــاب، بنــاًء علــى مــا يملكونــه مــن 
حقــوق األولويــة، فــال يوجــد ضمــان أن يكــون هنــاك مبلــغ تعويــض يــوزع علــى المســاهمين المســتحقين غيــر المشــاركين أو ممــن لــم يقومــوا 

بإجــراءات ممارســة االكتتــاب بشــكل صحيــح أو ألصحــاب كســور األســهم.

2-3-9  المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم

تعتمــد أربــاح الســهم فــي المســتقبل علــى عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا ربحيــة الشــركة والمحافظــة علــى مركزهــا المالــي الجيــد واالحتياجــات 
الــرأس ماليــة واحتياطاتهــا القابلــة للتوزيــع والقــوة االئتمانيــة المتوفــرة للشــركة واألوضــاع االقتصاديــة العامــة. قــد تــؤدي زيــادة رأس مــال الشــركة 
إلــى انخفــاض ربحيــة الســهم فــي المســتقبل علــى خلفيــة أن أربــاح الشــركة ســوف تــوزع علــى عــدد أكبــر مــن األســهم نتيجــة لزيــادة رأس مالهــا. وال 
تضمــن الشــركة أي توزيعــات أربــاح علــى األســهم ســوف تــوزع فعليــاً، كمــا ال تضمــن المبلــغ الــذي ســيوزع فــي أي ســنة معينــة. كمــا يخضــع توزيــع 

األربــاح لقيــود وشــروط معينــة ينــص عليهــا النظــام األساســي للشــركة.

2-3-10  المخاطر المتعلقة بالمضاربة في حقوق األولوية

تخضــع المضاربــة فــي حقــوق األولويــة لمخاطــر قــد تتســبب فــي خســائر جوهريــة. ويفــوق نطــاق التذبــذب اليومــي المســموح بــه لســعر تــداول 
حقــوق األولويــة نطــاق التذبــذب اليومــي المســموح بــه للســعر الســوقي )والــذي يمثــل فــي 10٪ ارتفاعــا وهبوطــا مــن ســعر اإلغــالق لليــوم الســابق(. 
كمــا توجــد عالقــة طرديــة بيــن ســعر ســهم الشــركة وقيمــة الحــق اإلرشــادية، حيــث تعكــس قيمــة الحــق اإلرشــادية الفــرق بيــن القيمــة الســوقية 
لســهم الشــركة خــالل فتــرة التــداول وبيــن ســعر الطــرح. وعليــه ســتتأثر الحــدود الســعرية اليوميــة )أي نطــاق التذبــذب اليومــي( لتــداول الحقــوق 
ــاب فــي  ــة لتــداول األســهم. وفــي حــال عــدم بيــع المســاهم فســيكون أمــام خياريــن، إمــا ممارســة هــذه الحقــوق لالكتت بالحــدود الســعرية اليومي
األســهم الجديــدة قبــل نهايــة فتــرة االكتتــاب أو عــدم ممارســة ذلــك، وفــي حــال عــدم ممارســة الحقــوق يمكــن أن يخضــع المســتثمر للخســارة أو 
االنخفــاض فــي قيمــة محفظتــه االســتثمارية، أو الربــح فــي حــال بيــع األســهم فــي فتــرة الطــرح المتبقــي بســعر أعلــى مــن ســعر الطــرح. وبالتالــي 
يجــب علــى المســتثمرين مراجعــة التفاصيــل الكاملــة عــن آليــة إدراج وتــداول الحقــوق واألســهم الجديــدة وطريقــة عملهــا، واإللمــام بجميــع العوامــل 
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المؤثــرة فيهــا، وذلــك للتأكــد مــن اســتناد أي قــرار اســتثماري علــى وعــي وإدراك كامليــن، )ولمزيــد مــن المعلومــات، فضــاًل راجــع القســم رقــم ) 	1( 
»شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب« مــن هــذه النشــرة(.

ــا  ــر قوائمه ــدم نش ــة ع ــركة نتيج ــهم الش ــاء أس ــداول أو إلغ ــق ت ــة بتعلي ــر المتعلق 2-3-11  المخاط
ــة ــدة النظامي ــالل الم ــة خ المالي

فــي حــال عــدم تمّكــن الشــركة مــن نشــر معلوماتهــا الماليــة الماليــة خــالل المــدة النظاميــة )0	 يــوم مــن نهايــة الفتــرة الماليــة للقوائــم الماليــة األوليــة 
 وثالثــة أشــهر مــن نهايــة الفتــرة الماليــة للقوائــم الماليــة الســنوية(، يتــم تطبيــق إجــراءات تعليــق األوراق الماليــة المدرجــة وفقــاً لقواعــد اإلدراج 
– الموافــق عليهــا بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )2021-22-1( بتاريــخ 1442/07/12هـــ )الموافــق 2021/02/24م( – والتــي تنــص 
علــى أن تقــوم الســوق بتعليــق تــداول األوراق الماليــة لمــدة جلســة تــداول واحــدة تلــي انتهــاء المهلــة النظاميــة. وفــي حــال عــدم نشــر المعلومــات 
الماليــة خــالل عشــرين جلســة تــداول تلــي جلســة التــداول المعلقــة األولــى، تقــوم شــركة تــداول الســعودية باإلعــالن عــن إعــادة تعليــق األوراق الماليــة 
للشــركة إلــى أن تقــوم باإلعــالن عــن نتائجهــا الماليــة. وفــي حــال اســتمر تعليــق تــداول أســهم الشــركة مــدة ســتة أشــهر مــن دون أن تأخــذ الشــركة 
اإلجــراءات المناســبة لتصحيــح ذلــك التعليــق، فيجــوز للهيئــة إلغــاء إدراج األوراق الماليــة للشــركة. وتقــوم الســوق الماليــة برفــع التعليــق بعــد مــرور 
جلســة تــداول واحــدة تلــي اإلعــالن عــن النتائــج الماليــة للشــركة. ولكــن فــي حــال تأخــر الشــركة فــي إعالنهــا عــن نتائجهــا الماليــة، أو فــي حــال 
لــم تتمكــن مــن نشــرها خــالل المهلــة النظاميــة الُمشــار إليهــا أعــاله، فــإن ذلــك سيتســبب فــي تعليــق أســهم الشــركة أو إلغــاء إدراج أســهمها، األمــر 

الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى مصلحــة مســاهمي الشــركة وعلــى ســمعة الشــركة ونتائــج عملياتهــا. 
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٣-  خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها

٣-١  مقدمة

الشــركة الســعودية لصناعــة الــورق )»الــورق« أو »الشــركة«( شــركة مســاهمة ســعودية، تأسســت بدايــة كفــرع لمؤسســة فرديــة تحــت مســمى 
»المؤسســة الســعودية لصناعــة اللــب والــورق« بســجل تجــاري رقــم )19540( وتاريــخ 1410/04/15هـــ )الموافــق 	1989/11/1م( صــادر مــن 
مدينــة الدمــام. بتاريــخ 1415/01/10هـــ )الموافــق 1994/06/20م( تحولــت الشــركة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة تحــت مســمى »الشــركة 
 الســعودية لصناعــة الــورق« بموجــب الســجل التجــاري رقــم )2050028141(. وبموجــب القــرار الــوزاري رقــم )5	6( وتاريــخ 12/	1427/0هـــ 
)الموافــق 2006/04/10م( تحولــت الشــركة إلــى شــركة مســاهمة. وبتاريــخ 1427/05/17هـــ )الموافــق 2006/06/14م( تــم إدراج أســهم الشــركة 

فــي الســوق الماليــة الســعودية الرئيســية. 

ــف  ــان أل ــاً ومئت ــى تســعة عشــر مليون ــال ســعودي، مقســم إل ــون )192.000.000( ري ــان وتســعون ملي ــة واثن ــي مائ ــغ رأس مــال الشــركة الحال ويبل
ــة بالكامــل. ــاالت للســهم الواحــد مدفوعــة القيم ــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ري )19.200.000( ســهم عــادي بقيم

وحتــى تاريــخ هــذه النشــرة المســاهمين الكبــار الذيــن يملكــون )5٪( أو أكثــر مــن رأس المــال هــو رائــد عبــد الرحمــن عبــد العزيــز المشــعل والــذي 
يملــك )6.227.904( ســهم أي مــا نســبته )7	2.4	٪( مــن أســهم الشــركة قبــل الطــرح. 

٣-2  المساهمون المؤسسون 

المساهمون المؤسسون للشركة هم:

صاحب السمو الملكي األمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود.. 1
رائد عبد الرحمن عبد العزيز المشعل )والذي يملك حاليا ما نسبته 7	2.4	٪ من رأس المال(.. 2

ليس لدى المساهمون المؤسسون الموضحة أسماؤهم أعاله أي أدوار في الشركة.

٣-٣  تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها

تأسســت الشــركة فــي تاريــخ 1410/04/15هـــ )الموافــق 	1989/11/1م( كفــرع لمؤسســة فرديــة مملوكــة مــن قبــل صاحــب الســمو الملكــي  	
ــم  ــز آل ســعود تحــت مســمى »المؤسســة الســعودية لصناعــة اللــب و الــورق« بســجل تجــاري رق ــد العزي ــن عب ــن مســاعد ب ــه ب ــد الل ــر عب األمي

ــة الدمــام. )19540( صــادر مــن مدين

تحــول فــرع المؤسســة بتاريــخ 1415/01/10هـــ )الموافــق 1994/06/20م( إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة تحت مســمى »الشــركة الســعودية  	
لصناعــة الــورق« بموجــب الســجل التجــاري رقــم )2050028141(، بــرأس مــال )100.000.000( مائــة مليــون ريــال ســعودي.

ــان  	 ــى مئت ــال )100.000.000( إل ــون ري ــة ملي ــال الشــركة مــن مائ ــادة رأس م ــق 2006/02/15م(، تمــت زي ــخ 1426/01/16هـــ )المواف  بتاري
ــاة. ــاح المبق ــال ســعودي مــن خــالل رســملة األرب ــون )240.000.000( ري ــون ملي وأربع

بتاريــخ 12/	1427/0هـــ )الموافــق 2006/04/10م(، تحولــت الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة بموجــب القــرار  	
الــوزاري )5	6(.

تــم طــرح 0	٪ مــن أســهم الشــركة البالغــة 24.000.000 ســهم فــي الســوق )أي بعــدد ســبع مالييــن ومئتــان ألــف )7.200.000( ســهم وبقيمــة  	
إســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــال للســهم الواحــد( بتاريــخ 1427/05/17هـــ )الموافــق 2006/06/14م( وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة هيئــة 

الســوق الماليــة.
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 بتاريــخ 1429/04/06هـــ )الموافــق 2008/04/12م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى توصيــة مجلــس إدارة الشــركة بزيــادة  	
رأس مــال الشــركة مــن مئتــان وأربعــون مليــون )240.000.000( ريــال إلــى ثالثمائــة مليــون )00.000.000	( ريــال ســعودي مــن خــالل منــح 
ســهم مجانــي لــكل 4 أســهم ليصبــح عــدد األســهم ثالثــون مليــون )0.000.000	( ســهم. علمــاً أنــه تــم ســداد الزيــادة عــن طريــق تحويــل مبلــغ 

ســتون مليــون )60.000.000( ريــال ســعودي مــن بنــد األربــاح المبقــاة.

بتاريــخ 05/10/		14هـــ )الموافــق 2012/04/02م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى توصيــة مجلــس إدارة الشــركة بزيــادة  	
رأس مــال الشــركة مــن ثالثمائــة مليــون )00.000.000	( ريــال إلــى ثالثمائــة وخمســة وســبعون مليــون )75.000.000	( ريــال ســعودي وذلــك 
مــن خــالل منــح ســهم مجانــي لــكل 4 أســهم ليصبــح عــدد األســهم ســبعة وثالثــون مليونــاً وخمســمائة ألــف )7.500.000	( ســهم. علمــاً أن 

الزيــادة فــي رأس المــال تمــت تغطيتــه مــن بنــدي األربــاح المبقــاة واالحتياطــي االتفاقــي.

 بتاريــخ 5/07/05	14هـــ )الموافــق 2014/05/04م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى توصيــة مجلــس إدارة الشــركة بزيــادة  	
ــال  ــون )450.000.000( ري ــة وخمســون ملي ــى أربعمائ ــال إل ــون )75.000.000	( ري ــة وخمســة وســبعون ملي رأس مــال الشــركة مــن ثالثمائ
ســعودي وذلــك مــن خــالل منــح ســهم مجانــي لــكل 5 أســهم ليصبــح عــدد األســهم خمســة وأربعــون مليــون )45.000.000( ســهم. علمــاً أن 

الزيــادة فــي رأس المــال تمــت عــن طريــق رســملة خمســة وســبعون مليــون )75.000.000( ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح المبقــاة.

 بتاريــخ 0	/9/12	14هـــ )الموافــق 2018/09/10م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى توصيــة مجلــس إدارة الشــركة  	
بتخفيــض رأس مــال الشــركة بنســبة )45.56٪( مــن أربعمائــة وخمســون )450.000.000( ريــال ســعودي إلــى مئتــان وخمســة وأربعــون مليــون 
)245.000.000( ريــال ســعودي وبالتالــي تخفيــض عــدد أســهم الشــركة مــن خمســة وأربعــون مليــون )45.000.000( ســهم إلــى أربعــة 
وعشــرون مليونــاً وخمســمائة ألــف )24.500.000( ســهم عــن طريــق إلغــاء عشــرون مليــون وخمســمائة ألــف )20.500.000( ســهم، وبمعــدل 

ــكل ســهمين.  تخفيــض )0.911( ســهم ل

 بتاريــخ 07/	1441/0هـــ )الموافــق 2019/11/04م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى توصيــة مجلــس إدارة الشــركة  	
بتخفيــض رأس مــال الشــركة بنســبة )62.45٪( مــن مئتــان وخمســة وأربعــون )245.000.000( ريــال ســعودي إلــى اثنــان وتســعون مليــون 
)92.000.000( ريــال ســعودي وبالتالــي تخفيــض عــدد األســهم مــن أربعــة وعشــرون مليونــاً وخمســمائة ألــف )24.500.000( ســهم إلــى تســع 
مالييــن ومئتــان ألــف )9.200.000( ســهم عــن طريــق إلغــاء خمســة عشــر مليونــاً وثالثمائــة ألــف )00.000	.15( ســهم، وبمعــدل تخفيــض 

ســهم لــكل )1.601( ســهم.

بتاريــخ 1442/04/21هـــ )الموافــق 2020/12/06م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى توصيــة مجلــس إدارة الشــركة  	
وتســعون  واثنــان  مائــة  إلــى  ريــال ســعودي  مليــون )92.000.000(  وتســعون  اثنــان  مــن  بنســبة )٪108.70(  الشــركة  مــال  رأس  بزيــادة 
مليــون )192.000.000( ريــال ســعودي وبالتالــي زيــادة عــدد األســهم مــن تســع مالييــن ومئتــان ألــف )9.200.000( ســهم إلــى تســعة 
 عشــر مليونــاً ومئتــان ألــف )19.200.000( ســهم عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بعــدد عشــرة مالييــن )10.000.000( ســهم.

٣-٤  الرؤية والرسالة واالستراتيجية

رؤية الشركة 

ورفــع  امــوال مســاهميها  تنميــة  متوازييــن،  علــى خطيــن  دائمــاً  تعمــل  وأن  نمــواً،  الكبــرى  الشــركات  أســرع  مــن  تكــون  الشــركة ألن  تســعى 
 القيــم الســوقية للشــركة مــن جهــة، ووضــع حلــول تقنيــة مبتكــرة فيمــا يتعلــق بمعاييرنــا الصارمــة فــي الحفــاظ علــى البيئــة مــن جهــة أخــرى.

رسالة الشركة 

 تنمية عوائد الشركة بما يحقق النفع على مساهميها، وذلك من خالل زيادة كفاءة اإلنتاج ونمو المبيعات.

استراتيجية الشركة 

تســتمر الشــركة فــي العمــل علــى المكونــات الرئيســية الســتراتيجيتنا و هــي: رأس المــال البشــري، كفــاءة األداء، والقــدرة علــى التنفيــذ، تقضــي هــذه 
المكونــات بــأن تســتمر الشــركة فــي اســتقطاب وتطويــر الكفــاءات والطاقــات البشــرية ألعمالهــا، والعمــل علــى تحســين أداء الشــركة عبــر مختلــف 

وحــدات وإدارات الشــركة.



٤٨ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

كما أن الشركة ستواصل مسارها في التركيز على السوق المحلي، وزيادة االهتمام بالمناطق التي تشكل فرصة لتحقيق حصة سوقية اعلى. 

تقوم استراتيجية الشركة العمل على المحاور التالية:

اســتراتيجية المبيعــات والتســويق: االنتهــاء مــن وضــع اســتراتيجية البيــع والتســويق للدخــول للســوق وكانــت علــى النحــو التالــي: تطويــر  	
المنتجــات و الموصفــات و إعــادة توزيــع قنــوات البيــع و زيــادة الحصــة الســوقية، لنكــون مــن ضمــن أفضــل الشــركات الرائــدة محليــاً و إقليميــاً 

وذلــك مــن خــالل مــا يلــي.

تطوير األنظمة الداخلية و تفعيل برنامج األتمتة للمبيعات على النحو التالي:

استكمال جميع بيانات العمالء مع الربط على نظام اإللكتروني للشركة. 	
إطالق مشروع تحديد مواقع العمالء، ونقاط التوزيع، واالنتشار. 	
	 . »sales buzz« متابعة عمليات المبيعات بشكل يومي على مستوى المملكة العربية السعودية عن طريق برنامج

بناء عالقات استراتيجية مستدامة عمالئنا في السوق السعودي. 	

رفــع كفــاءة اإلنتــاج: وذلــك مــن خــالل رفــع كفــاءة الماكينــات مــع تطويــر جــودة الــورق مــن ناحيــة تحســين المواصفــات ليتناســب مــع المنافســة  	
الموجــودة فــي الســوق الســعودي مــع تطويــر وتحديــث نظــم قيــاس الجــودة، كذلــك االســتمرار فــي العمــل علــى تقليــل تكاليــف المنتجــات وذلــك 
مــن  خــالل مراجعــة جميــع عمليــات اإلنتــاج و مواصلــة العمــل علــى تقليــل التكاليــف مــن خــالل تطويــر مكائــن اإلنتــاج و التغليــف و االســتثمار 
فــي أتمتــه العديــد مــن الماكينــات حيــث تــم التعاقــد علــى تطويــر وتحديــث بعــض المكائــن بمــا يحقــق زيــادة اإلنتاجيــة وخفــض تكلفــة التشــغيل  

ممــا حقــق إنتاجيــة اعلــى بتكاليــف اقــل.   

أمــا بالنســبة للشــركات التابعــة: وفيمــا يخــص شــركة الجــذور بالكويــت تــم االنتهــاء مــن اعمــال التوســعة و التشــغيل خــالل العــام 2021م، وفــي  	
الجزائــر تواصــل شــركة المــدار التابعــة للشــركة اداءهــا اإليجابــي، كمــا تعمــل الشــركة علــى التخلــص مــن اســتثماراتها الخارجيــة الغيــر مجديــة.

ملخص نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة 

 تشمل المزايا التنافسية للمجموعة ما يلي:

الموقع االستراتيجي: المصنع الوحيد إلنتاج روالت الورق في المنطقة وهو األكبر في المملكة العربية السعودية. 	

الطاقــة اإلنتاجيــة العاليــة: قــدرة الشــركة العاليــة فــي اإلنتــاج والتــي تشــكل مــا يقــارب 45٪ مــن حصــة الســوق المحلــي ووفــق خطــة الشــركة  	
فــي شــراء المعــدات لترتفــع حصتهــا الســوقية بمــا يقــارب 59٪ مــن الســوق المحلــي.

ــه  	 ــة الســعودية وذلــك يعــود لكون ــة بالمنافســين الموجوديــن خــارج المملكــة العربي الخدمــات اللوجســتية: خدمــة العمــالء بشــكل أســرع مقارن
المصنــع األكبــر الوحيــد فــي المنطقــة. 
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٣-٥  الشركات التابعة

تمــارس الشــركة أنشــطتها فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــالل )	( شــركات تابعــة، وخــارج المملكــة مــن خــالل )6( شــركات تابعــة، مملوكــة 
بالكامــل ماعــدا شــركة مصنــع الجــذور لصناعــة محــارم الــورق. )ولمزيــد مــن المعلومــات حــول الشــركة يرجــى مراجعــة القســم الفرعــي )10-	( 

»الشــركات التابعــة الجوهريــة« مــن القســم )10( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة.

الجدول رقم )1(:  الشركات التابعة

رأس المال اسم الشركة التابعةم
)ريال سعودي(

مكان 
التأسيس

المكان 
الرئيس 
للعمليات

نسبة الملكيةالنشاط

1
الشركة السعودية 

إلعادة تدوير الورق 
والمخلفات

السعوديةالسعودية00.000	.4

تقوم الشركة بجمع وعزل 
وضغط وبيع النفايات التي 

تشمل الورق والكرتون 
والنفايات البالستيكية 

والزجاجية.

٪100

الشركة السعودية 2
السعوديةالسعودية50.000.000لتحويل الورق

إنتاج المناديل الورقية 
في األسواق المحلية مثل 

مناديل الوجه، المطبخ، 
الحمام والمطاعم 

والماكسي رول.

٪100

	
الشركة السعودية 

لالستثمار والتطوير 
الصناعي

السعوديةالسعودية500.000

يتمثل النشاط الرئيسي 
للشركة في االستثمار في 
الصناعات المتنوعة في 

مجال الخدمات البترولية 
والبتروكيماوية والخدمات 

المساندة وكذلك إقامة 
مشاريع صناعية للورق.

٪100

شركة المدار لتجارة 4
المغربالمغرب450.000الورق

تقوم الشركة بجمع وعزل 
وضغط وبيع النفايات التي 

تشمل الورق والكرتون 
والنفايات البالستيكية 

والزجاجية.

٪100

شركة المدار لتجارة 5
األردناألردن0.000	5الورق

تقوم الشركة بجمع وعزل 
وضغط وبيع النفايات التي 

تشمل الورق والكرتون 
والنفايات البالستيكية 

والزجاجية.

٪100

6
شركة األردنية 

السعودية لتحويل 
الورق

األردناألردن265.000

إنتاج المناديل الورقية 
في األسواق المحلية مثل 

مناديل الوجه، المطبخ، 
الحمام والمطاعم 

والماكسي رول.

٪100



٥٠ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

رأس المال اسم الشركة التابعةم
)ريال سعودي(

مكان 
التأسيس

المكان 
الرئيس 
للعمليات

نسبة الملكيةالنشاط

الجزائرالجزائر817.000شركة المدار للورق7

تقوم الشركة بجمع وعزل 
وضغط وبيع النفايات التي 

تشمل الورق والكرتون 
والنفايات البالستيكية 

والزجاجية.

٪100

8
شركة مصنع الجذور 

لصناعة محارم 
الورق

الكويتالكويت5.000	2.8

إنتاج المناديل الورقية 
في األسواق: مثل مناديل 
الوجه، المطبخ، الحمام 

والمطاعم والماكسي رول.

٪100

الشركة المغربية 9
المغربالمغرب-لصناعة الورق

إنتاج المناديل الورقية 
في األسواق: مثل مناديل 
الوجه، المطبخ، الحمام 

والمطاعم والماكسي رول.

٪85

المصدر: الشركة

ويوضح الشكل التالي هيكل الشركات التابعة للشركة:

الشكل رقم )1(: هيكل الشركات التابعة للشركة

المصدر: الشركة



الشركة السعودية لصناعة الورق٥١

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

٣-٦  االستثمارات في الشركات األخرى

لــدى الشــركة اســتثمار فــي شــركة أخــرى فــي المملكــة العربيــة الســعودية وهــي تملــك نســبة غيــر مســيطرة فــي شــركة غــاز الشــرق. ويبيــن الجــدول 
أدنــاه ملخــص عــن ملكيــة الشــركة فــي شــركة غــاز الشــرق:

الجدول رقم )2(: االستثمارات في الشركات األخرى كما في تاريخ هذه النشرة

األسهم / الحصص النشاطمكان التأسيساسم الشركة
نسبة المملوكة

المملكة العربية شركة غاز الشرق 
السعودية 

توزيع الغاز الطبيعي 
وتشغيل المرافق 

الصناعية وتجارة 
الجملة في آالت 

ومعدات الغاز

1.040.000٪26

المصدر: الشركة

٣-٧  نشاط الشركة

تنقسم أنشطة الشركة إلى قطاعين رئيسيين:

قطاع الصناعة. 	
قطاع التجارة والنقل. 	

قطاع الصناعة:

يتمثــل قطــاع الصناعــة فــي مجــال صناعــة ورق المناديــل ومناشــف )لفــات( وعجينــة الــورق وأيضــا تحويــل روالت الــورق الصحــي منتجــات ورقيــة 
تبــاع فــي األســواق. 

وتــزاول الشــركة النشــاط الصناعــي مــن خــالل 	 شــركات تابعــة، شــركة داخــل الســعودية وهــي الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق، وشــركتان خــارج 
الســعودية وهــم شــركة األردنيــة الســعودية لتحويــل الــورق، شــركة مصنــع الجــذور لصناعــة محــارم الــورق.  

قطاع التجارة والنقل:

يتمثــل قطــاع التجــارة والنقــل فــي تجميــع وفــرز وكبــس وبيــع المخلفــات الصلبــة ومنهــا المخلفــات الورقيــة والكرتونيــة والبالســتيكية والمعدنيــة 
ــة.  والزجاجي

ــورق  ــر ال ــزاول الشــركة نشــاط التجــارة والنقــل مــن خــالل 6 شــركات تابعــة، شــركتان داخــل الســعودية وهمــا الشــركة الســعودية إلعــادة تدوي وت
والمخلفــات والشــركة الســعودية لالســتثمار والتطويــر الصناعــي، و4 شــركات خــارج الســعودية وهــي شــركة المــدار لتجــارة الــورق )المــدار( 
 )اإلمــارات العربيــة المتحــدة(، شــركة المــدار لتجــارة الــورق )المغــرب(، شــركة المــدار لتجــارة الــورق )األردن( وشــركة المــدار للــورق )الجزائــر(.



٥٢ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

٣-8  الطاقة اإلنتاجية لمصانع الشركة

فيما يلي نبذة عن الطاقة االستيعابية لمصانع الشركة حتى تاريخ هذه النشرة:

الجدول رقم )	(: مصانع الشركة

الطاقة اإلنتاجية )بالطن( سنويًاالشركة المنتجة اسم المنتج 

110.000الشركة السعودية لصناعة الورقروالت ورق

100الشركة السعودية لتحويل الورقلفات صغيرة من الكلنك فيلم لتغليف األطعمة

24.200الشركة السعودية لتحويل الورقمناديل ورقية  للوجه

8.000الشركة السعودية لتحويل الورقروالت مكسي رول ومفارش صحيه

1.200الشركة السعودية لتحويل الورقلفات صغيرة من االلمنيوم لتغليف األطعمة

1.500الشركة السعودية لتحويل الورقمناديل سفرة

5.000الشركة السعودية لتحويل الورقفوط تنشيف وورق حمام

45.000الشركة السعودية لتدوير الورقورق معاد تدويره

 المصدر: الشركة

٣-٩ انقطاع األعمال

بتاريــخ 	 مايــو 2020م أعلنــت الشــركة عــن تعليــق العمــل بمصانــع الشــركة لهــا داخــل المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالدمــام لمــدة أربعــة أيــام ابتــداًء 
مــن تاريــخ 	 مايــو 2020م وذلــك إنفــاذاً لتوجيهــات حكومــة المملكــة بشــأن عــزل المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالدمــام ومنــع الدخــول أو الخــروج 
منهــا.  واســتمرت الشــركة بنقــل وشــحن البضائــع والمنتجــات مــن المســتودعات إلــى كافــة العمــالء. وبتاريــخ 7 مايــو 2020م أعلنــت الشــركة بإعــادة 

تشــغيل مصانــع الشــركة والشــركات التابعــة لهــا بالمدينــة الصناعيــة.

كما لم يكن هناك اي انقطاعات أخرى خالل 12 شهراً الماضية. 



الشركة السعودية لصناعة الورق٥٣

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

٣-١0  الموظفون والسعودة

كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، بلــغ عــدد موظفــي الشــركة )958( موظــف منهــم )227( موظــف ســعودي و )2	7( موظــف غيــر ســعودي وبنســبة توطيــن 
قدرهــا حوالــي )70.	2٪( وتنــدرج الشــركة حاليــاً تحــت النطــاق »األخضــر المتوســط« مــن برنامــج نطاقــات للســعودة التابــع لــوزارة المــوارد 

البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.

وفيما يلي بيانات الموظفون والتوطين في الشركات التابعة داخل المملكة العربية السعودية كما بتاريخ هذه النشرة:

الجدول رقم )4(: بيانات الموظفون والتوطين في الشركات التابعة داخل المملكة العربية السعودية

عدد غير عدد السعوديينالشركة
نسبة التوطينالنطاقالمجموعالسعوديين

الشركة السعودية 
إلعادة تدوير الورق 

والمخلفات
08.	2٪بالتيني207191

الشركة السعودية 
01.	2٪اخضر منخفض40447	107لتحويل الورق

الشركة السعودية 
لالستثمار والتطوير 

الصناعي*
-----

المصدر: الشركة

* يوجد فقط سجل تجاري وال يوجد أي موظفين مسجلين باسم الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي.



الهيكل التنظيمي للشركة

.٤



الشركة السعودية لصناعة الورق٥٥

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

٤-  الهيكل التنظيمي للشركة

٤-١  الهيكل التنظيمي

يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة: 

الشكل رقم )2(: الهيكل التنظيمي للشركة

المصدر: الشركة



الموظفين

.٥



الشركة السعودية لصناعة الورق٥٧

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

٥-  الموظفين

٥-١  برامــج األســهم للموظفيــن القائمــة قبــل تقــدم طلــب تســجيل وقبــول إدراج 
أســهم حقــوق األولويــة

كما بتاريخ هذه النشرة، ال يوجد لدى الشركة أي برامج تخصيص أسهم لموظفيها.

٥-2  ترتيبات تشرك الموظفين في رأس المال

كما بتاريخ نشر هذه النشرة، ال يوجد أي ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.



المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة

.٦



الشركة السعودية لصناعة الورق٥٩

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

٦-  المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة

٦-١  المقدمة

يتضمــن قســم المعلومــات الماليــة ومناقشــة وتحليــل اإلدارة مراجعــة تحليليــة ألداء الشــركة »الشــركة الســعودية لصناعــة الــورق« ووضعهــا المالــي 
خــالل الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 1	 ديســمبر 2019م و2020م و2021م )يشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم »فتــرة التحليــل«(، وهــي تســتند وينبغــي 
أن تُقــرأ باالقتــران مــع قســم )»ملخــص المعلومــات الماليــة«( والقوائــم الماليــة المدققــة للشــركة. تــم اســتخراج المعلومــات الماليــة للشــركة 
للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 1	 ديســمبر 2019م و2020م و2021م مــن القوائــم الماليــة لألعــوام 2019م و2020م و2021م علــى التوالــي، ولــم 

تخضــع هــذه المعلومــات ألي تعديــل جوهــري مــا لــم يُبيــن خــالف ذلــك.

أُعــدت القوائــم الماليــة للشــركة لألعــوام 2019م و2020م و2021م وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي )IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة 
والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين، وتمــت مراجعتهــا مــن قبــل مراجــع الحســابات للشــركة 

ــر المراجعــة الصــادرة عنهــم. ــوارد فــي تقاري ــى النحــو ال ــم أحمــد البســام وشــركاؤه )محاســبون قانونيــون( - عل –  شــركة إبراهي

وال يمتلــك المحاســبون القانونيــون بنفســهم أو مــن خــالل أي مــن شــركاتهم الشــقيقة أي مســاهمة أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي الشــركة كمــا فــي 
تاريــخ هــذه النشــرة. كمــا قــدم المحاســبون القانونيــون موافقتهــم الخطيــة علــى اســتخدام أســمهم وشــعارهم وإفادتهــم التــي لــم يســحبوها كمــا فــي 
تاريــخ هــذه النشــرة فيمــا يتعلــق باإلشــارة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه إلــى دورهــم كمراجعيــن حســابات للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 1	 

ديســمبر 2019م و2020م و2021م.

بــة  يُرجــى العلــم بــأن األرقــام المعروضــة بجــداول هــذا القســم هــي بالريــال الســعودي، مــا لــم ينــص علــى خــالف ذلــك، كمــا أن النســب المئويــة مقرَّ
إلــى أقــرب رقــم عشــري، ولذلــك قــد ال يعطــي حســاب النســبة المئويــة للزيــادة / النقــص باســتخدام األرقــام الموجــودة فــي الجــداول )معروضــة 

بــآالف الريــاالت وتــم تقريبهــا إلــى أقــرب عــدد صحيــح( تطابقــاً تامــاً مــع النســب المئويــة المذكــورة فــي الجــداول.

قــد يشــتمل هــذا القســم علــى بيانــات مســتقبلية ذات صلــة بالتوقعــات المســتقبلية للشــركة اعتمــاداً علــى الخطــط الحاليــة لــإدارة وتوقعاتهــا فيمــا 
يخــص نمــو الشــركة، ونتائــج عملياتهــا، ومركزهــا المالــي، والــذي قــد ينطــوي علــى مخاطــر وتصــورات غيــر مؤكــدة. وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة 
للشــركة بشــكل جوهــري عــن النتائــج التــي تمــت اإلشــارة إليهــا أو تضمينهــا فــي هــذه البيانــات المســتقبلية وذلــك بســبب عوامــل مختلفــة وأحــداث 
مســتقبلية، بمــا فيهــا تلــك التــي تمــت مناقشــتها فيمــا يلــي وفــي مواضــع أخــرى مــن هــذه النشــرة، الســيما فــي قســم »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه 

النشــرة.

٦-2  إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:

أن المعلومــات الماليــة الــواردة فــي هــذه النشــرة قــد تــم اســتخراجها مــن القوائــم الماليــة دون إجــراء أي تعديــل جوهــري عليهــا، وأنهــا تشــمل . 1
علــى معلومــات ماليــة مقدمــة علــى أســاس موحــد فــي شــكل يتفــق مــع القوائــم الماليــة الســنوية.

ال تملــك الشــركة وشــركاتها التابعــة أي حيــازات فــي أوراق ماليــة تعاقديــة أو غيرهــا مــن األصــول التــي تكــون قيمتهــا عرضــة للتقلبــات أو يصعــب . 2
التأكــد مــن قيمتهــا ممــا قــد يؤثــر بشــكل ســلبي علــى تقييــم الموقــف المالــي.

باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذه النشــرة، لــم يطــرأ أي تغييــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري للشــركة خــالل الســنوات . 	
الماليــة الثــالث المنتهيــة فــي 1	 ديســمبر 2019م و2020م و2021م والتــي ســبقت مباشــرة تاريــخ تقديــم طلــب تســجيل وطــرح األوراق الماليــة 

الخاضعــة لهــذه النشــرة، إضافــة إلــى نهايــة الفتــرة التــي يشــملها تقريــر المحاســب القانونــي حتــى اعتمــاد نشــرة اإلصــدار.
بإســتثناء ماتــم اإلفصــاح عنــه فــي القســم الفرعــي »العوامــل المؤثــرة علــى نشــاط ومجــرى عمــل الشــركة« مــن هــذا القســم فإنــه ليــس لــدى . 4

ــي  ــر فــي األعمــال والوضــع المال ــة متعلقــة بالنشــاط قــد تكــون لهــا تأثي الشــركة أو شــركاتها التابعــة أي عوامــل موســمية أو دورات اقتصادي
للشــركة وشــركاتها التابعــة. 

أن الشــركة غيــر مطلعــة علــى أيــة معلومــات تتعلــق بسياســات حكوميــة أو اقتصاديــة أو ماليــة أو نقديــة أو سياســية أو أي عوامــل أخــرى تؤثــر . 5
أو يكــون لهــا تأثيــر جوهــري )بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة( علــى عملياتهــا، باســتثناء مــا جــرى اإلفصــاح عنــه فــي هــذا القســم وفــي أقســام 

أخــرى مــن هــذه النشــرة.
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ســّجل رأس مــال الشــركة تعديــاًل بيــن العــام 2020م و2021م. خــالل العــام 2021م، قامــت الشــركة بزيــادة رأس مالهــا مــن 92.0 مليــون ريــال . 6
ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2020م إلــى 192.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2021م مــن خــالل إصــدار أســهم حقــوق أولويــة 
بقيمــة 100 مليــون ريــال ســعودي مــن خــالل طــرح 10 مليــون ســهم تــم االكتتــاب بهــا بالكامــل. تــم االنتهــاء مــن جميــع اإلجــراءات القانونيــة 
المتعلقــة بزيــادة رأس المــال خــالل العــام 2021م. باســتثناء التعديــل المذكــور، فــإّن الشــركة وشــركاتها التابعــة لــم تشــهد أي تعديــالت فــي رأس 

المــال خــالل الســنوات الثــالث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل وطــرح األوراق الماليــة الخاضعــة لهــذه النشــرة.
أنه ال يوجد في الشركة أو شركاتها التابعة أي رأس مال مشموالً بحق خيار اعتبارا من تاريخ هذه النشرة.. 7
باســتثناء مــا ذكــر فــي القســم 6-6، أنــه ال يوجــد لــدى الشــركة أي قــروض أو مديونيــات أخــرى بمــا فــي ذلــك الســحب علــى المكشــوف مــن . 8

الحســابات المصرفيــة، كمــا يقــرون بعــدم وجــود أي التزامــات ضمــان )بمــا فــي ذلــك الضمــان الشــخصي أو غيــر المشــمولة بضمــان شــخصي 
أو المضمونــة برهــن أو غيــر المضمونــة برهــن( أو التزامــات تحــت القبــول أو ائتمــان القبــول أو التزامــات الشــراء التأجيــري باســتثناء مــا تــم 

اإلفصــاح عنــه فــي هــذا القســم مــن هــذه النشــرة.
أنــه - وعلــى حــد علمهــم - ال توجــد أي رهونــات أو حقــوق أو أي أعبــاء أو تكاليــف علــى ممتلــكات الشــركة وشــركاتها التابعــة كمــا فــي تاريــخ . 9

هــذه النشــرة، باســتثناء مــا جــرى اإلفصــاح عنــه فــي هــذا القســم وفــي أقســام أخــرى مــن هــذه النشــرة.
10. أنــه ال يوجــد لــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة أي التزامــات محتملــة أو ضمانــات أو أي أصــول ثابتــة مهمــة مزمــع علــى شــرائها أو اســتئجارها 

بخــالف مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذا القســم.
11. لــم يتــم منــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل الشــركة وشــركاتها التابعــة ألي مــن أعضــاء مجلــس 
اإلدارة، أو كبــار التنفيذييــن، أو القائميــن بعــرض أو طــرح األوراق الماليــة أو الخبــراء خــالل الســنوات الثــالث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم 

طلــب إصــدار أســهم حقــوق األولويــة الخاضعــة لهــذه النشــرة.

٦-٣  ملخص السياسات المحاسبية المهمة 

أساس اإلعداد

قائمة االلتزام

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات 
ــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين. األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئ

أساس المحاسبة

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــاً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء الحــاالت التــي تتطلــب فيهــا المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي أساًســا 
آخــر للقيــاس.

إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، يتطلــب مــن اإلدارة وضــع األحــكام، والتقديــرات واالفتراضــات التــي 
قــد تؤثــر علــى السياســات المحاســبية والمبالــغ المصــرح عنهــا بالقوائــم الماليــة الموحــدة. 

العملة الوظيفية وعملة العرض

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.

أساس التوحيد

تتضمن القوائم المالية الموحدة، القوائم المالية الموحدة للمجموعة. تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة:

القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها.  	
نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها. 	
القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار. 	

تقــوم الشــركة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى أي مــن المنشــآت المســتثمر بهــا أم ال، إذا مــا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير إلــى حــدوث 
تغيــرات علــى واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة المشــار إليهــا أعــاله. 
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عندمــا تقــل حقــوق التصويــت الخاصــة بالشــركة فــي أي مــن المنشــآت المســتثمر بهــا عــن أغلبيــة حقــوق التصويــت بهــا، يكــون للشــركة الســيطرة 
علــى تلــك المنشــأة المســتثمر بهــا عندمــا تكــون حقــوق التصويــت كافيــة لمنحهــا قــدرة عمليــة لتوجيــه األنشــطة ذات الصلــة بالمنشــأة المســتثمر بهــا 
بشــكل منفــرد. تأخــذ الشــركة بعيــن االعتبــار كافــة الحقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم مــا إذا كان للشــركة حقــوق التصويــت فــي الشــركة 

المســتثمر فيهــا لمنحهــا الســيطرة. تشــمل تلــك الحقائــق والظــروف مــا يلــي:

حجم حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت األخرين. 	
حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين أو الجهات األخرى. 	
الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى.  	
أيــة حقائــق وظــروف إضافيــة قــد تشــير إلــى أن الشــركة لهــا، أو ليســت لديهــا، القــدرة الحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة وقــت الحاجــة  	

التخــاذ قــرارات، بمــا فــي ذلــك كيفيــة التصويــت فــي اجتماعــات المســاهمين الســابقة.

تبــدأ عمليــة توحيــد الشــركة التابعــة عندمــا تتمكــن الشــركة مــن الســيطرة علــى تلــك الشــركة التابعــة، بينمــا تتوقــف تلــك العمليــة عندمــا تفقــد 
الشــركة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة. وعلــى وجــه الخصــوص، يتــم تضميــن إيــرادات ومصاريــف الشــركة التابعــة المســتحوذة أو المســتبعدة 
خــالل الفتــرة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الموحــدة مــن تاريــخ حصــول الشــركة علــى الســيطرة حتــى التاريــخ الــذي تنتهــي فيــه 

ســيطرة الشــركة علــى الشــركة التابعــة.

إن قائمــة الربــح أو الخســارة األوليــة الموحــدة الموجــزة وكل عنصــر مــن عناصــر الدخــل الشــامل األخــرى موزعــة علــى مســاهمي الشــركة وحقــوق 
الملكيــة غيــر المســيطرة. إن إجمالــي الدخــل الشــامل للشــركات التابعــة مــوزع علــى مســاهمي الشــركة. فيمــا عــدا شــركة مصنــع الجــذور لصناعــة 

محــارم الــورق.

يتــم إجــراء تعديــالت علــى القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة، متــى تطلــب ذلــك، لكــي تتالئــم سياســاتها المحاســبية مــع تلــك المســتخدمة مــن قبــل 
الشركة.

يتــم اســتبعاد جميــع المعامــالت بمــا فــي ذلــك الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة واإليــرادات والمصاريــف والتدفقــات النقديــة الناتجــة عــن 
المعامــالت بيــن شــركات الشــركة عنــد التوحيــد.

معايير جديدة وتعديالت المعايير والتفسيرات

هنــاك عــدد مــن المعاييــر والتفســيرات والتعديــالت الجديــدة األخــرى علــى المعاييــر ســارية بــدءا مــن 1 ينايــر 2021، لكــن ليــس لهــا تأثيــر جوهــري 
علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.

التعديالت على 
الوصفالمعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء من أو 

بعد تاريخ
ملخص للتعديالت

المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم )9( ومعيار 
المحاسبة الدولي رقم 
)9	( والمعيار الدولي 

للتقرير المالي رقم 
)4( والمعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 

)16(

تعديالت على معدل 
الفائدة المعياري – 

المرحلة 2
1 يناير 2021

تعدل هذه التعديالت متطلبات محددة عن محاسبة 
التحوط للسماح بمواصلة محاسبة التحوط التحوطات 

المتأثرة خالل فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود 
التحوط أو أدوات التحوط المتأثرة بمعايير أسعار 

الفائدة الحالية كنتيجة لإصالحات القياسية ألسعار 
الفائدة الجارية. تقدم التعديالت أيضاً متطلبات 

إفصاح جديدة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
)7( لعالقات التحوط التي تخضع لالستثناءات التي 

أدخلتها التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم )9(.



٦٢ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
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هر
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التعديالت على 
الوصفالمعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء من أو 

بعد تاريخ
ملخص للتعديالت

المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم )16(

تعديالت على المعيار 
الدولي للتقرير المالي 

رقم )16(
التأجير - كوفيد -19
امتيازات اإليجار ذات 

الصلة

1 إبريل 2021

يمــدد هــذا التعديــل اإلعفــاء مــن تقييــم مــا إذا كان امتياز 
اإليجــار ذات الصلــة بـــ كوفيــد 19 هــو تعديــل للدفعــات 
المســتحقة فــي األصــل لعقــد إيجــار فــي أو قبــل 0	 
يونيــو 2022 )بــدالً مــن الســداد المســتحق فــي 0	 يونيــو 

ــه(. 2021 أو قبل

معيار المحاسبة 
الدولي رقم )7	( 

العقود المحملة 
بالخسارة - تكاليف 

الوفاء بالعقود
1 يناير 2022

تشــمل  العقــد  تنفيــذ«  »تكلفــة  أن  التعديــالت  تحــدد 
هــذه  وتنطبــق  بالعقــد.  مباشــرة  المتعلقــة  التكاليــف 
الشــركة  بهــا  تــِف  لــم  التــي  العقــود  علــى  التعديــالت 
فيهــا  تطبــق  فتــرة  أول  مــن  بدايــة  التزاماتهــا  بجميــع 

التعديــل. ذلــك  الشــركة 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 

)16( والمعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 

)9( ومعيار المحاسبة 
الدولي رقم )41( 
والمعيار الدولي 

للتقرير المالي رقم )1(

التعديالت السنوية 
على المعايير الدولية 
للتقرير المالي 2018-

2020

1 يناير 2022

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )16(: يزيــل  	
التعديــل توضيــح إعــادة التعويــض لســداد تحســينات 

ــارات المســتأجرة. العق
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )9(: يوضــح  	

التعديــل أنــه عنــد تطبيــق اختبــار »10 فــي المائــة« 
لتقييــم مــا إذا كان ســيتم إلغــاء االعتــراف بالتــزام 
مالــي، ال تشــمل المنشــأة ســوى الرســوم المدفوعــة 
أو المســتلمة بيــن المنشــأة )المقتــرض( والمقــرض. 
يجــب تطبيــق التعديــل بأثر مســتقبلي على التعديالت 
ــخ الــذي  ــادالت التــي تحــدث فــي أو بعــد التاري والتب

ــه المنشــأة التعديــل ألول مــرة. تطبــق في
معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )41(: يلغــي التعديــل  	

 )41( رقــم  الدولــي  المحاســبة  معيــار  مطلــب 
للمنشــآت الســتبعاد التدفقــات النقديــة للضرائــب 

عنــد قيــاس القيمــة العادلــة.
يتيــح  	  :)1( رقــم  المالــي  للتقريــر  الدولــي  المعيــار 

التعديــل إعفــاءاً إضافيــاً للشــركة التابعــة أن تصبــح 
يتعلــق  فيمــا  األم  الشــركة  بعــد  مــرة  ألول  مطبــق 

التراكميــة. الترجمــة  فــروق  بمحاســبة 

المصدر: القوائم المالية



الشركة السعودية لصناعة الورق٦٣

ت
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العودة لف

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد

لم تطبق الشركة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة التالية والتي لم يبدأ سريانها بعد.

التعديالت على 
الوصفالمعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء من أو 

بعد تاريخ
ملخص للتعديالت

معيار المحاسبة 
الدولي رقم )16(

الممتلكات واآلالت 
والمعدات - العائدات 

قبل االستخدام 
المقصود

1 يناير 2022

ــود  ــد مــن بن تحظــر التعديــالت خصــم مــن تكلفــة أي بن
الممتلكات واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع البنود 
المنتجــة قبــل أن يصبــح هــذا األصــل متاحاً لالســتخدام. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، توضــح التعديــالت أيضــاً معنــى 
»اختبــار مــا إذا كان أحــد األصــول يعمــل بشــكل صحيــح«.

المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم )	(

إطار مفاهيم التقرير 
1 يناير 2022المالي

إلعــداد  الدولــي  للمعيــار  ككل  التعديــل  تحديــث  تــم 
اإلطــار  إلــى  يشــير  بحيــث   	 رقــم  المالــي  التقريــر 
مــن إطــار عــام 1989. بــدالً  لعــام 2018  المفاهيمــي 

المعيار الدولي للتقرير 
1 يناير 	202عقود التأمينالمالي رقم )17(

يعتبــر هــذا المعيــار المحاســبي الجديــد الشــامل لعقــود 
والعــرض  والقيــاس  االعتــراف  تغطــي  التــي  التأميــن 
واإلفصــاح. بمجــرد دخولــه حيــز التنفيــذ، ســيحل المعيار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )17( )إلــى جانب تعديالته 
ــر الماليــة رقــم  ــار الدولــي للتقاري الالحقــة( محــل المعي
4 عقــود التأميــن الــذي تــم إصــداره فــي عــام 2005.

معيار المحاسبة 
الدولي رقم )1(

تصنيف المطلوبات 
على أنها متداولة أو 

غير متداولة
1 يناير 	202

أوضــح التعديــل مــا هــو المقصــود بالحــق فــي تأجيــل 
يكــون  أن  يجــب  التأجيــل  فــي  الحــق  وأن  التســوية، 
ــف  ــر، وأن هــذا التصني ــرة التقري ــة فت ــي نهاي موجــوًدا ف
فــي  لحقهــا  المنشــأة  ممارســة  باحتماليــة  يتأثــر  ال 
المشــتقات  متضمنــاً  كان  إذا  فقــط  وذلــك  التأجيــل 
حقــوق  أداة  نفســها  هــي  للتحويــل  قابــل  التــزام  فــي 
تصنيفهــا. علــى  االلتــزام  شــروط  تؤثــر  ولــن  ملكيــة 

معيار المحاسبة 
الدولي رقم )1( وبيان 

الممارسة رقم )2(

اإلفصاح عن 
1 يناير 	202السياسات المحاسبية

يتعامل هذا التعديل مع مساعدة المنشآت في تحديد 
السياسات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها في 

القوائم المالية.

معيار المحاسبة 
الدولي رقم )8(

تعديل تعريف التقدير 
1 يناير 	202المحاسبي

هذه التعديالت يوضح تعريف التقديرات المحاسبية 
لمساعدة المنشآت على التمييز بين السياسات 

المحاسبية والتقديرات المحاسبية.

معيار المحاسبة 
1 يناير 	202ضرائب الدخلالدولي رقم )12(

يتناول هذا التعديل توضيحاً بخصوص محاسبة 
الضرائب المؤجلة على المعامالت مثل عقود اإليجار 

والتزامات وقف التشغيل.

تعديل على المعيار 
الدولي للتقرير المالي 

رقم )10( ومعيار 
المحاسبة الدولي رقم 

)28(

بيع أو المساهمة في 
األصول بين المستثمر 
والشريك أو المشروع 

المشترك

ال ينطبق

تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم )10(  ومعيار المحاسبة الدولي رقم )28( مع 

المواقف التي يكون فيها بيع أو مساهمة في األصول 
بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروع مشترك. على 

وجه التحديد، تنص التعديالت على أن المكاسب 
أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة 

تابعة.

المصدر: القوائم المالية
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تتوقــع اإلدارة أنــه ســيتم تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــالت الجديــدة علــى القوائــم الماليــة للمجموعــة عندمــا تكــون ســارية، كمــا أن 
تطبيــق هــذه المعاييــر الجديــدة والتفســيرات والتعديــالت لــن يكــون لــه أثــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة فــي ســنة التطبيــق 

األولــي.

فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل الشركة:

الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر الممتلكات اآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم ومجمع خسائر االنخفاض في القيمة.

تظهــر الموجــودات قيــد اإلنشــاء بالتكلفــة ناقصــا أي انخفــاض فــي القيمــة. يتــم تبويــب هــذه الموجــودات إلــى البنــد المناســب بالممتلــكات والمعدات 
عندمــا تكــون مكتملــة وجاهــزة لالســتخدام المحــدد لهــا. يتــم اســتهالك هــذه الموجــودات علــى نفــس األســس المســتخدمة فــي الموجــودات األخــرى 

عندمــا تكــون جاهــزة لالســتخدام المحــدد لها.

تــدرج الموجــودات قيــد اإلنشــاء ألغــراض اإلنتــاج أو الخدمــات أو األغــراض اإلداريــة بالتكلفــة ناقصــا أيــة خســائر انخفــاض فــي القيمــة. تتضمــن 
التكلفــة األتعــاب المهنيــة، وبالنســبة للموجــودات المؤهلــة، يتــم رســملة تكاليــف االقتــراض وفقــا للسياســة المحاســبية للمجموعــة. يتــم تبويــب هــذه 
الموجــودات إلــى البنــود المناســبة بالممتلــكات واآلالت والمعــدات عندمــا تكــون مكتملــة وجاهــزة لالســتخدام المحــدد لهــا. يتــم اســتهالك هــذه 

الموجــودات علــى نفــس األســس المســتخدمة فــي الموجــودات األخــرى عندمــا تصبــح الموجــودات جاهــزة لالســتخدام المحــدد لهــا.

يتــم اســتهالك الممتلــكات واآلالت والمعــدات )باســتثناء األراضــي المملوكــة والعقــارات قيــد اإلنشــاء( علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة باســتخدام 
طريقــة القســط الثابــت.

إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية للموجودات هي كما يلي:

سنوات

25 – 		مباني وتحسينات على المأجور

5 – 25آالت ومكائن ومعدات

5 – 15أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

4 – 8سيارات

تتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة والقيمــة المتبقيــة وطريقــة االســتهالك فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، ألي تغيــرات فــي التقديــر يتــم احتســابها 
وتطبيقهــا علــى أســاس مســتقبلي.

رسملة التكاليف ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات

تتكون تكلفة بند الممتلكات واآلالت والمعدات مما يلي:

سعر الشراء، بما في ذلك رسوم االستيراد وضرائب الشراء غير المستردة، بعد حسم الخصومات التجارية والتخفيضات، و 	
أي تكاليف مرتبطة مباشرة بوصول األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتشغيله بالطريقة التي تتراءى لإدارة. 	

تتمثــل األعمــال الــرأس ماليــة قيــد التنفيــذ فــي التكاليــف المتراكمــة التــي تكبدتهــا الشــركة والخاصــة بإنشــاء المبانــي والهيــاكل فــي مرحلــة 
ــد  ــكات والمعــدات عن ــى الممتل ــم تحويلهــا إل ــم يت ــذ ث ــد التنفي ــة قي ــرأس مالي ــى األعمــال ال ــدة عل ــة المتكب ــم تســجيل التكاليــف األولي ــر. يت التطوي
اكتمــال بنــاء هــذه المنشــآت. يتــم رســملة تكاليــف التمويــل مــن القــروض المتعلقــة ببنــاء الموجــودات المؤهلــة خــالل الفتــرة الزمنيــة الالزمــة إلتمامــه 

وإعــداده للغــرض المحــدد لــه.
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استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات

ــم  ــة مســتقبلية مــن اســتمرار اســتخدامه. يت ــد االســتبعاد أو عندمــا ال يتوقــع منافــع اقتصادي ــكات والمعــدات عن ــد مــن الممتل ــات أي بن يلغــى إثب
تحديــد أي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن اســتبعاد أو االســتغناء عــن أحــد بنــود الممتلــكات والمعــدات بالفــرق بيــن متحصــالت البيــع و القيمــة الدفتريــة 

لألصــل ويتــم إدراجهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

قطع الغيار الرأس مالية

تقــوم الشــركة بتصنيــف قطــع الغيــار الــرأس ماليــة إلــى قطــع غيــار هامــة )قطــع الغيــار االســتراتيجية( وقطــع الغيــار العامــة، باســتخدام اإلرشــادات 
التالية:

قطــع الغيــار الهامــة هــي الجــزء المعــد لالســتخدام بشــكل عاجــل، الــذي مــن المحتمــل أن يكــون عنصــرا رئيســيا / جــزًءا هامــاً ينبغــي االحتفــاظ  	
بــه فــي المتنــاول لضمــان اســتمرارية تشــغيل معــدات اإلنتــاج. وعــادة مــا تســتخدم فقــط عنــد حــدوث أعطــال، وليــس مــن المتوقــع عمومــا أن 

يتــم اســتخدامها بشــكل روتينــي. يبــدأ اســتهالك قطــع الغيــار الهامــة مــن تاريــخ الشــراء مباشــرة. 
قطــع الغيــار العامــة هــي قطــع الغيــار الرئيســية األخــرى التــي ال تعتبــر هامــة ويتــم شــراؤها مقدمــاً بســبب خطــط االســتبدال المقــررة )تماشــياً  	

مــع برنامــج الصيانــة المقــرر( وذلــك الســتبدال قطــع الغيــار الرئيســية الموجــودة بأجــزاء جديــدة قابلــة للتشــغيل. تعتبــر هــذه البنــود »متاحــة 
ــل هــذه  ــرة االســتهالك لمث ــة االســتهالك عنــد تركيبهــا كجــزء مســتبدل. إن فت ــم تبــدأ عملي لالســتخدام« فقــط فــي تاريــخ مســتقبلي، ومــن ث
األجــزاء الــرأس ماليــة العامــة تكــون علــى مــدى عمرهــا اإلنتاجــي أو العمــر اإلنتاجــي المتبقــي المتوقــع للمعــدات المرتبطــة بهــا، أيهمــا أقــل.

الموجودات غير الملموسة

تــدرج الموجــودات غيــر الملموســة والتــي مــن المتوقــع أن يكــون لهــا منفعــة مســتقبلية ضمــن الموجــودات غيــر المتداولــة. تتكــون الموجــودات غيــر 
الملموســة مــن الشــهرة وتكاليــف برامــج الحاســب اآللــي وحــق اســتخدام األراضــي المؤجــرة. تتمثــل تكاليــف تطويــر نظــام تخطيــط مــوارد الشــركة 
بالتكاليــف المتكبــدة لتطبيــق نظــام جديــد ويتــم اطفاؤهــا علــى فتــرة 4-7 ســنوات مــن تاريــخ تطبيقــه بالكامــل. يتــم إطفــاء حــق اســتخدام األرض 

المؤجــرة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي للمبانــي باســتخدام طريقــة القســط الثابــت.

تمثــل الشــهرة فائــض تكلفــة تجميــع األعمــال عــن حصــة الشــركة فــي القيمــة العادلــة لموجــودات ومطلوبــات محــددة والتزامــات محتملــة مســتحوذ 
. عليها

تتكــون التكلفــة مــن القيمــة العادلــة لألصــول المقدمــة وااللتزامــات التــي تــم تحملهــا وأدوات حقــوق الملكيــة المصــدرة، باإلضافــة إلــى مبلــغ أي 
حصــص غيــر مســيطرة عنــد االســتحواذ. يتــم تضميــن المقابــل المحتمــل فــي التكلفــة بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ وفــي حــال أن تــم 

تصنيــف المقابــل المحتمــل كالتــزام مالــي، فإنــه يعــاد قياســه الحقــاً مــن خــالل الربــح أو الخســارة. 

انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة 

تقــوم الشــركة فــي نهايــة كل فتــرة قوائــم ماليــة بمراجعــة القيــم الدفتريــة لموجوداتهــا الملموســة وغيــر الملموســة وذلــك لتحديــد مــا إذا كان 
هنــاك مــا يشــير إلــى أن هــذه الموجــودات قــد تعرضــت إلــى خســائر انخفــاض القيمــة، فــي حالــة وجــود ذلــك المؤشــر، يتــم تقديــر القيمــة القابلــة 
لالســترداد لألصــل وذلــك لتحديــد خســائر انخفــاض القيمــة )إن وجــدت(. فــي حــال عــدم التمكــن مــن تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد ألصــل 
محــدد، تقــوم الشــركة بتقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد للوحــدة المولــدة للنقــد التــي يعــود إليهــا األصــل نفســه. عندمــا يمكــن تحديــد أســس توزيــع 
معقولــة وثابتــة، يتــم توزيــع األصــول المشــتركة إلــى وحــدات مولــدة للنقــد محــددة، أو يتــم توزيعهــا إلــى أصغــر مجموعــة مــن الوحــدات المولــدة 

للنقــد التــي يمكــن تحديــد أســس توزيــع معقولــة وثابتــة لهــا.

يتــم اختبــار انخفــاض قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر المحــددة والموجــودات غيــر الملموســة التــي لــم يتــم 
اســتخدامها بعــد، مــرة واحــدة ســنوياً علــى األقــل، وعندمــا يكــون هنــاك مؤشــر يــدل علــى أن األصــل قــد انخفضــت قيمتــه.

إن القيمــة القابلــة لالســترداد هــي القيمــة العادلــة لألصــل ناقصــاً تكلفــة البيــع أو قيمــة االســتخدام، أيهمــا أعلــى. عنــد تقديــر قيمــة االســتخدام، 
يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمهــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم مــا قبــل الضريبــة الــذي يعكــس تقديــرات الســوق 

الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للمــال والمخاطــر المتعلقــة باألصــل التــي لــم يتــم تعديــل تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية لهــا.
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فــي حــال تــم تقديــر القيمــة االســتردادية ألصــل )أو الوحــدة المولــدة للنقــد( بمــا يقــل عــن القيمــة الدفتريــة، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل 
)أو الوحــدة المولــدة للنقــد( إلــى القيمــة اإلســتردادية. يتــم االعتــراف بخســائر االنخفــاض مباشــرًة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل 

اآلخــر الموحــدة.

فــي حالــة رد خســائر انخفــاض القيمــة الحقــاً، تتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل )أو الوحــدة المولــدة للنقــد( إلــى القيمــة المعــاد تقديرهــا أو 
القيمــة اإلســتردادية، بحيــث ال تزيــد القيمــة الدفتريــة المعدلــة عــن القيمــة الدفتريــة لألصــل )أو الوحــدة المولــدة للنقــد( فيمــا لــو لــم يتــم احتســاب 
خســائر انخفــاض القيمــة فــي الســنوات الســابقة. يتــم رد خســائر انخفــاض القيمــة مباشــرًة إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر 

الموحدة.

االستثمار في الشركات الزميلة

إن الشــركات الزميلــة هــي تلــك الشــركات التــي يكــون للمجموعــة تأثيــر جوهــري عليهــا ولكــن ليــس ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علــى السياســات 
الماليــة والتشــغيلية. 

يتــم احتســاب الحصــص فــي الشــركات التابعــة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة. يتــم االعتــراف بهــا مبدئيــا بالتكلفــة، والتــي تتضمــن تكاليــف 
المعاملــة. الحقــاً لالعتــراف المبدئــي، تتضمــن حصــة الشــركة فــي الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل االخــر للشــركات المســتثمر فيهــا المحاســب 

عنهــا وفــق طريقــة حقــوق الملكيــة، حتــى التاريــخ الــذي يتوقــف فيــه التأثيــر الجوهــري.

مخزون

ــة للتحقيــق، أيهمــا أقــل. يتــم احتســاب التكلفــة المتكبــدة للوصــول بــكل منتــج إلــى  يقيــم المخــزون علــى أســاس التكلفــة أو صافــي القيمــة القابل
موقعــه وحالتــه الراهنــة كمــا يلــي: 

المــواد الخــام ومــواد التعبئــة وقطــع الغيــار علــى أســاس التكلفــة المرجحــة وتشــمل كافــة تكاليــف الشــراء والتكاليــف األخــرى المتكبــدة لجلــب  	
المخــزون الــى موقعــه وحالتــه الراهنــة.

البضاعــة تامــة الصنــع ومنتجــات تحــت التصنيــع علــى أســاس التكلفــة المرجحــة وتتضمــن تكلفــة المــواد والعمالــة وحصــة مناســبة مــن تكلفــة  	
التصنيــع غيــر المباشــرة بنــاًء علــى قــدرة التشــغيل العاديــة، ولكــن تســتبعد تكلفــة االقتــراض.

إن صافــي القيمــة القابلــة للتحقيــق هــي ســعر البيــع المتوقــع فــي ســياق األعمــال االعتياديــة ناقصــاً التكاليــف المقــدرة الالزمــة إلكمــال المنتــج 
واتمــام البيــع. يتــم تكويــن مخصــص للمخــزون بطــيء الحركــة. 

تمثــل قطــع الغيــار العناصــر التــي قــد تــؤدي إلــى نفقــات رأس ماليــة ثابتــة ولكــن ال يمكــن تمييزهــا عــن قطــع غيــار المــواد االســتهالكية، وعليــه يتــم 
تصنيفهــا ضمــن قطــع الغيــار كموجــودات متداولــة.

النقد وما في حكمه

يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن نقــد فــي الصنــدوق وودائــع لــدى البنــوك والتــي تكــون فتــرة اســتحقاقها 90 يومــاً أو أقــل وهــي متاحــة إلســتخدام 
الشــركة، مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك.  فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة، يتــم عــرض الســحب علــى المكشــوف مــن البنــوك فــي بنــد القــروض.

الودائع قصيرة األجل 

تتكــون الودائــع قصيــرة األجــل مــن ودائــع ألجــل لــدى البنــوك والتــي تكــون فتــرة اســتحقاقها تزيــد عــن ثالثــة أشــهر وأقــل مــن ســنة واحــدة مــن 
ــخ االســتحواذ. تاري

األدوات المالية

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج االعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و 	
تنشــأ فتراتهــا وفــق الشــروط التعاقديــة للموجــودات الماليــة تدفقــات نقديــة فــي تواريــخ محــددة والتــي تكــون فقــط مدفوعــات ألصــل وفائــدة  	

علــى المبلــغ األصلــي مســتحق الســداد.
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تقييم نموذج العمل

السياســات واألهــداف المعلنــة للمحفظــة وآليــة عمــل تلــك السياســات مــن الناحيــة العمليــة. وعلــى وجــه الخصــوص، لمعرفــة مــا إذا كانــت  	
اســتراتيجية اإلدارة تركــز علــى كســب إيــرادات الفوائــد التعاقديــة أو االحتفــاظ بســجل تســعير محــدد للفائــدة أو مطابقــة مــدة الموجــودات 

الماليــة مــع مــدة المطلوبــات التــي تمــول تلــك الموجــودات أو تحقيــق التدفقــات النقديــة مــن خــالل بيــع الموجــودات؛
كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقرير بهذا الشأن إلى إدارة الشركة؛ 	
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا( وكيفية إدارة هذه المخاطر؛ 	
كيفيــة تعويــض مديــري األعمــال – علــى ســبيل المثــال؛ مــا إذا كانــت التعويضــات ترتكــز علــى القيمــة العادلــة للموجــودات التــي تتــم إدارتهــا أو  	

التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي تــم تحصيلهــا؛ و
عــدد صفقــات وحجــم وتوقيــت المبيعــات فــي فتــرات ســابقة، وأســباب هــذه المبيعــات وتوقعاتهــا بشــأن نشــاط المبيعــات فــي المســتقبل. ومــع  	

ذلــك، ال يتــم النظــر فــي المعلومــات المتعلقــة بنشــاط المبيعــات بشــكل منفصــل بــل اعتبارهــا جــزءاً مــن تقييــم شــامل لكيفيــة تحقيــق الهــدف 
المعلــن للمجموعــة إلدارة الموجــودات الماليــة وكيفيــة تحقيــق التدفقــات النقديــة.

ــم  ــار. إذا ت ــى تصــورات متوقعــة بشــكل معقــول دون وضــع تصــورات »أســوأ حالــة« أو »حالــة الضغــط« فــي االعتب ــم نمــوذج العمــل عل يعتمــد تقيي
تحقــق التدفقــات النقديــة بعــد االعتــراف األولــي بشــكل مختلــف عــن توقعــات الشــركة، فــإن الشــركة ال تغيــر تصنيــف الموجــودات الماليــة المتبقيــة 
ــا أو  ــي المكــون حديًث ــم األصــل المال ــد تقيي ــا تســتخدم هــذه المعلومــات للمضــي قدمــا عن ــك النمــوذج لالعمــال، ولكنه المحتفــظ بهــا ضمــن ذل

ــا. المشــترى حديًث

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

يتــم قيــاس الموجــودات المحتفــظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع الموجــودات الماليــة، حيــث يمثــل التدفــق النقــدي للموجــودات 
أصــل وفائــدة الديــن فقــط، بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

يتــم قيــاس الموجودات التي ال تفي بمعاييــر التكلفــة المطفأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الربــح أو الخســارة. يتــم إثبــات الربــح أو الخســارة مــن اســتثمارات الديــن التــي يتــم قياســها الحقــاً فــي قائمــة الربــح أو الخســارة ويتــم إظهارهــا 

ضمــن الربــح / )الخســارة( األخــرى فــي الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا.

تصنيف المطلوبات المالية

ــة  ــم احتســاب التكلف ــأة. يت ــة المطف ــا للتكلف ــروض، وفًق ــات الق ــة والتزام ــات المالي ــة، بخــالف الضمان ــا المالي ــف مطلوباته تقــوم الشــركة بتصني
المطفــأة مــن خــالل األخــذ بعيــن االعتبــار أي خصــم أو عــالوة علــى قيمــة األمــوال المصــدرة، والتكاليــف التــي تشــكل جــزء ال يتجــزأ مــن معــدل 

الفائــدة الفعــال.

التوقف عن االعتراف

الموجودات المالية

تقــوم الشــركة بالتوقــف عــن االعتــراف باألصــل المالــي عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة الســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــي، أو تقــوم 
بنقــل حقــوق اســتالم التدفقــات النقديــة التعاقديــة مــن خــالل معاملــة تنقــل فيهــا جميــع مخاطــر ومزايــا ملكيــة األصــل المالــي بشــكل جوهــري، أو 

عندمــا ال تقــوم الشــركة بنقــل أو االحتفــاظ بكافــة مخاطــر ومزايــا الملكيــة ولكــن ال تحتفــظ بالســيطرة علــى األصــل المالــي.

ــة المخصصــة لجــزء مــن األصــل  ــة لألصــل )أو القيمــة الدفتري ــن القيمــة الدفتري ــإن الفــرق بي ــي، ف ــراف باألصــل المال ــد التوقــف عــن االعت عن
المســتبعد(  وإجمالــي )1( المقابــل المالــي المســتلم )متضمنــاً الحصــول علــى أصــل جديــد ناقصــاً التــزام جديــد( و )2( الربــح المتراكــم أو الخســارة 

المتراكمــة التــي تــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر، يتــم االعتــراف بــه فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.
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انخفاض القيمة

ينطبــق نمــوذج انخفــاض القيمــة علــى الموجــودات الماليــة المســجلة بالتكلفــة المطفــأة، موجــودات العقــود، اســتثمارات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن 
خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، وليــس االســتثمار فــي أدوات حقــوق الملكيــة. تعتمــد منهجيــة االنخفــاض علــى اســاس وجــود زيــادة جوهريــة فــي 
مخاطــر اإلئتمــان. بالنســبة للذمــم المدينــة التجاريــة، تقــوم الشــركة بتطبيــق المنهــج المبســط الــذي يســمح بــه المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

رقــم )9(.

تقــوم الشــركة بتاريــخ كل تقريــر بتقييــم مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة ذات قيمــة ائتمانيــة منخفضــة. ويعتبــر األصــل 
ــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل  ــى التدفقــات النقدي ــر ضــار عل ــر أث ــي »منخفــض القيمــة االئتمانيــة« عندمــا يكــون لحصــول حــدث أو أكث المال

المالــي. يتــم حســم مخصــص الخســائر للموجــودات والماليــة التــي تقــاس بالتكلفــة المطفــأة مــن القيمــة اإلجماليــة لتلــك الموجــودات.

مقاصة األدوات المالية

يتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويتــم عــرض صافــي المبلــغ فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــد فقــط عندمــا يكــون هنــاك حــق قابــل 
للتنفيــذ قانونيــاً فــي مقاصــة المبالــغ المعتــرف بهــا وعنــد وجــود النيــة لتســوية المعامــالت علــى أســاس صافــي المبلــغ أو لتحصيــل الموجــودات 
وتســوية المطلوبــات فــي نفــس الوقــت. يجــب أن ال يكــون الحــق القابــل للتنفيــذ قانونيــاً مرهــون بأحــداث مســتقبلية ويجــب أن يكــون قابــل للتنفيــذ 

فــي ســياق االعمــال االعتياديــة وفــي حالــة التخلــف عــن الســداد أو إعســار أو إفــالس الشــركة أو الطــرف المقابــل.

طريقة معدل الفائدة الفعلية

إن طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة هــي طريقــة إلحتســاب التكلفــة المطفــأة ألداة الديــن وتوزيــع إيــرادات الفوائــد علــى الفتــرة المرتبطــة بهــا. إن 
معــدل الفائــدة الفعلــي هــو ذلــك المعــدل الــذي يســتخدم لخصــم الدفعــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة )ويضــم جميــع الرســوم والنقــاط المدفوعــة 
والمقبوضــة والتــي تعتبــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي وكذلــك تكاليــف المعامــالت والعــالوات والخصومــات األخــرى( فــي إطــار العمــر 

الزمنــي المتوقــع ألداة الديــن أو فتــرة أقصــر، إذا كان ذلــك مناســبا وذلــك إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة عنــد االعتــراف األولــي.

العمليات غير المستمرة والموجودات غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع

يتــم عــرض نتائــج العمليــات غيــر المســتمرة بشــكل منفصــل فــي قائمــة الربــح والخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر. يتــم تصنيــف الموجودات غيــر 
المتداولة )أو مجموعات اإلستبعاد( كمحتفــظ بهــا بغــرض البيــع بالقيمــة الدفتريــة أو القيمــة العادلة ناقصاً تكلفــة البيــع.

يتــم تصنيــف الموجودات غيــر المتداولة )أو مجموعات اإلستبعاد( علــى أنهــا محتفظ بھا للبيــع، اذا تــم استرداد قيمتهــا الدفتريــة من خالل معاملة 
بيــع بــدالً مــن استخدام مستمر. فــي هــذه الحالــة عندمــا يكــون األصــل )أو مجموعــة اإلستبعاد( متاًحــا للبيــع الفــوري فــي حالتــه الحاليــة فقــط مــع 

مراعــاة الشــروط المعتــادة والعاديــة لبيــع تلــك األصــول )أو مجموعــات اإلستبعاد( ويعتبــر البيــع محتمــلًا بدرجــة كبيــرة.

تعتبــر عمليــة البيــع محتملــة بدرجــة كبيــرة إذا كان مســتوى اإلدارة المناســب ملتزًمــا بخطــة لبيــع األصــل )أو مجموعــة اإلستبعاد(، وتــم البــدء فــي 
برنامــج نشــط إليجــاد المشــتري واســتكمال الخطــة. عــالوة علــى ذلــك، تــم تســويق الموجــودات للبيــع )أو مجموعــة اإلستبعاد( بشــكل نشــط وبســعر 
معقــول بالنســبة لقيمتهــا العادلــة الحاليــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، مــن المتوقــع أن تصبــح عمليــة البيــع مؤهلــة لالعتــراف بهــا كعمليــة بيــع مكتملــة 

خــالل ســنة واحــدة مــن تاريــخ تصنيفهــا كمحتفــظ بهــا بغــرض البيــع.

ال يتــم اســهتالك أو اطفــاء الموجودات غيــر المتداولة للبيــع أثناء تصنيفهــا كمحتفــظ بھا بغــرض البيــع. تــم االعتــراف بالفوائــد والمصاريــف 
األخــرى المرتبطــة بإلتزامــات مجموعــة اإلستبعاد. 

يتــم تصنيــف الموجودات غيــر المتداولة المصنفة كمحتفــظ بهــا بغــرض البيــع وموجــودات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفــظ بھا بغــرض البيــع 
بشــكل منفصل عن الموجودات األخرى في قائمــة المركــز المالي. يتــم تصنيــف إلتزامــات مجموعــة اإلستبعاد المصنفــة كمحتفــظ بهــا بغــرض البيــع 

بشــكل منفصــل عــن المطلوبــات األخــرى فــي قائمــة المركــز المالــي.

ترجمة العمالت األجنبية

يتــم إثبــات المعامــالت التــي تتــم بعمــالت أخــرى غيــر العملــة الوظيفيــة للشــركة )العمــالت األجنبيــة( وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ 
المعامــالت. يتــم ترجمــة الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة علــى أســاس أســعار الصــرف الســائدة 
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فــي ذلــك التاريــخ. يتــم ترجمــة البنــود غيــر النقديــة، التــي يتــم قياســها بمقــدار التكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة، باســتخدام ســعر الصــرف فــي 
تاريــخ المعاملــة، يتــم ترجمــة البنــود غيــر النقديــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة والمدرجــة بالعمــالت األجنبيــة وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة فــي 

تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة.

يتــم االعتــراف بفــروق أســعار الصــرف علــى البنــود النقديــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة فــي الفتــرة التــي تنشــأ 
فيهــا باســتثناء فــروق أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة علــى البنــود النقديــة المطلوبــة مــن أو المســتحقة إلــى عمليــة أجنبيــة ومــن غيــر المحتمــل 
أو المقــرر أن يتــم تســويتها )وهــي بالتالــي تشــكل جــزءاَ مــن صافــي االســتثمار فــي العمليــة األجنبيــة( والتــي يتــم االعتــراف بهــا مبدئيــاً فــي الدخــل 
الشــامل اآلخــر ويتــم إعــادة تصنيفهــا مــن حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة عنــد تســديد البنــود 

النقديــة.

عنــد اســتبعاد عمليــة أجنبيــة )اســتبعاد حصــة الشــركة بالكامــل فــي عمليــة أجنبيــة، اســتبعاد يتضمــن فقــدان ســيطرة علــى شــركة تابعــة تتضمــن 
ــدة لمســاهمي  ــة العائ ــك العملي ــة بخصــوص تل ــة فــي حقــوق الملكي ــع فروقــات أســعار الصــرف التراكمي ــم إعــادة تبويــب جمي ــة(، يت ــة أجنبي عملي
الشــركة، إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فيمــا يتعلــق باالســتبعاد الجزئــي لشــركة تابعــة تتضمــن عمليــة أجنبيــة، والــذي ال يــؤدي 
إلــى خســارة الشــركة للســيطرة علــى الشــركة التابعــة، يعــاد توزيــع الحصــة النســبية مــن فروقــات أســعار الصــرف المتراكمــة علــى الحصــص غيــر 
المســيطرة وال يتــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة. بالنســبة لجميــع عمليــات االســتبعاد الجزئيــة األخــرى )مثــل عمليــات االســتبعاد 
الجزئــي للشــركات الزميلــة أو الترتيبــات المشــتركة التــي ال تــؤدي إلــى خســارة الشــركة لتأثيــر جوهــري أو ســيطرة مشــتركة(، يتــم إعــادة تبويــب 

الحصــة التناســبية مــن فــروق أســعار الصــرف المتراكمــة إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

شركات المجموعة

ــة  ــى العمل ــة العــرض للشــركة األم إل ــر عمل ــي يكــون لهــا عمــالت عــرض غي ــة الت ــي للشــركات التابعــة األجنبي ــج والمركــز المال ــم ترجمــة النتائ يت
ــي: ــة كمــا يل الوظيفي

يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات لكل فترة قوائم مالية بموجب أسعار الصرف السائدة في نهاية فترة القوائم المالية. . 1
يتم ترجمة اإليرادات والمصاريف لكل فترة قوائم مالية بمتوسط أسعار الصرف.. 2
يتم ترجمة عناصر حسابات حقوق الملكية وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ البنود ذات الصلة. يتم إدراج التعديالت. . 	

المخصصات

يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى الشــركة التــزام حالــي )قانونــي أو حكمــي( نتيجــة لحــدث فــي الماضــي ويكــون مــن المحتمــل أن 
يترتــب عنــه ســداد االلتــزام ويمكــن تقديــر مبلــغ االلتــزام بشــكل موثــوق. إن المبلــغ المعتــرف بــه كمخصــص يتــم احتســابه حســب أفضــل التوقعــات 
ــزام.  ــر المؤكــدة المحيطــة بااللت ــار المخاطــر واألمــور غي ــن االعتب ــر بعــد األخــذ بعي ــرة التقري ــة فت ــزام كمــا بنهاي ــوب لســداد االلت ــل المطل للمقاب
عنــد قيــاس قيمــة المخصــص باســتخدام التدفقــات النقديــة المقــّدرة لتســوية االلتــزام الحالــي، فــإن قيمتــه المدرجــة هــي القيمــة الحاليــة لتلــك 

التدفقــات النقديــة )عندمــا يكــون تأثيــر القيمــة الزمنيــة للمــال جوهــري(.

عندمــا يكــون جــزء أو كافــة المنافــع االقتصاديــة المطلوبــة لســداد المخصــص متوقــع اســتردادها مــن طــرف ثالــث، فإنــه يتــم االعتــراف بالذمــة 
المدينــة كأصــل فــي حالــة كــون اســتالم واســتعاضة المبلــغ مؤكــدة ويمكــن قياســه بشــكل موثــوق.

أصول حق االستخدام

تعتــرف الشــركة بأصــول حــق االســتخدام فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار )أي التاريــخ الــذي يصبــح فيــه األصــل محــل العقــد متاًحــا لالســتخدام(. 
لــة حســب أي إعــادة  وتَُقــاس أصــول حــق االســتخدام بالتكلفــة ناقًصــا أي اســتهالك متراكــم وأي خســائر ناشــئة عــن االنخفــاض فــي القيمــة، وُمعدَّ
قيــاس فــي التزامــات عقــد إليجــار. وتشــتمل تكلفــة أصــول حــق االســتخدام علــى مبلــغ التزامــات عقــود اإليجــار الُمعتــَرف بهــا والتكاليــف المباشــرة 
دة فــي أو قبــل بــدء عقــد اإليجــار، ناقًصــا أي حوافــز إيجــار مســتلَم وتكاليــف اإلرجــاع. ومــا لــم تكــن  المبدئيــة المتكبَّــدة ومدفوعــات اإليجــار الُمســدَّ
الشــركة متيقنــة بصــورة معقولــة حيــال الحصــول علــى ملكيــة األصــل المســتأَجر فــي نهايــة مــدة عقــد اإليجــار، تُســتَهلك أصــول حــق االســتخدام 
الُمعتــَرف بهــا وفًقــا لطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى عمرهــا اإلنتاجــي التقديــري أو مــدة عقــد اإليجــار، أيُّهمــا أقصــر. إذا كانــت الشــركة متأكــدة 
بشــكل معقــول مــن ممارســة خيــار الشــراء، يتــم اســتهالك أصــل حــق االســتخدام علــى مــدار العمــر اإلنتاجــي لألصــل األساســي وتخضــع أصــول 

حــق االســتخدام لالنخفــاض فــي القيمــة.
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التزامات عقود اإليجار

تعتــرف الشــركة، عنــد بــدء عقــد اإليجــار، بالتزامــات اإليجــار التــي تَُقــاس بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي تَُدفــع علــى مــدى فتــرة عقــد 
اإليجــار. وتشــتمل مدفوعــات اإليجــار علــى المدفوعــات الثابتــة )بمــا فــي ذلــك المدفوعــات الثابتــة الفعليــة( ناقًصــا أي حوافــز إيجــار ُمســتَحقة 
ــن  ل والمبالــغ المتوقــع دفعهــا بموجــب ضمانــات القيمــة المتبقيــة. وتتضمَّ ــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر أو ُمعــدَّ القبــض ومدفوعــات اإليجــار المتغيِّ
ــد بصــورة معقولــة أن تمارســه الشــركة ومدفوعــات غرامــات إنهــاء عقــد اإليجــار إذا  أيًضــا مدفوعــات اإليجــار ســعر ممارســة خيــار الشــراء المؤكَّ
ــن،  ل معيَّ ــرة، التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو ُمعــدَّ كان عقــد اإليجــار يعكــس ممارســة الشــركة خيــار اإلنهــاء. ويُعتــَرف بمدفوعــات اإليجــار المتغيِّ

كمصــروف فــي الفتــرة التــي يتســبب خاللهــا الحــدث أو الظــرف فــي إجــراء الســداد.

ل الفائــدة  ل االقتــراض اإلضافــي عنــد بــدء عقــد اإليجــار إذا كان ُمعــدَّ وعنــد حســاب القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار، تســتخدم الشــركة ُمعــدَّ
ر تحديــده بيُســر. إن المعــدل اإلضافــي هــو الســعر الــذي ســيدفعه المســتأجر الفــرد القتــراض  المنصــوص عليهــا ضمنًيــا فــي عقــد اإليجــار يتعــذَّ
األمــوال الالزمــة للحصــول علــى أصــل ذي قيمــة مماثلــة ألصــل حــق االســتخدام فــي بيئــة اقتصاديــة مماثلــة مــع شــروط وأحــكام وشــروط مماثلــة. 
ــض حســب ُدفعــات اإليجــار  بعــد تاريــخ البــدء، وبعــد تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار، يضــاف مبلــغ التزامــات عقــد اإليجــار ليعكــس تزايــد الفائــدة ويُخفَّ
دة. فضــلًا عــن ذلــك، يَُعــاد قيــاس القيمــة الدفتريــة اللتزامــات عقــد اإليجــار إذا كان هنــاك تعديــل أو تغيــر فــي ُمــدة عقــد اإليجــار؛ ســواء  الُمســدَّ

كان تغيُّــر فــي دفعــات اإليجــار الثابتــة الفعليــة أو تغيُّــر فــي تقييــم شــراء األصــل محــل العقــد.  

ــى الربــح والخســارة علــى مــدى فتــرة اإليجــار  يتــم توزيــع مدفوعــات اإليجــار بيــن رأس المــال وتكاليــف التمويــل. يتــم تحميــل تكلفــة التمويــل عل
ــزام لــكل ســنة. ــى الرصيــد المتبقــي مــن االلت ــى معــدل فائــدة دوري ثابــت عل للحصــول عل

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة

تُطبِّــق الشــركة إعفــاء االعتــراف بعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل علــى عقــود إيجارهــا قصيــرة األجــل للعقــارات المســتأَجرة )أي عقــود اإليجــار تلــك 
ــن خيــار شــراء(، وتُطبِّــق أيًضــا إعفــاء االعتــراف بعقــود اإليجــار ذات األصــول  التــي تصــل مدتهــا 12 شــهًرا أو أقــل مــن تاريــخ بــدء العقــد وال تتضمَّ
منخفضــة القيمــة علــى عقــود إيجــار التجهيــزات المكتبيــة التــي تُعتبــر منخفضــة القيمــة. ويُْعتـَـَرف بُدفعــات عقــود اإليجــار المتعلقــة بعقــود اإليجــار 

قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار ذات األصــول منخفضــة القيمــة كمصــروف وفًقــا لطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار.

مكافآت الموظفين 

1. االلتزام قصير األجل

إن المطلوبــات المتعلقــة باألجــور والرواتــب، بمــا فــي ذلــك المكافــآت غيــر النقديــة واإلجــازات المرضيــة المتراكمــة التــي مــن المتوقــع تســويتها 
بالكامــل خــالل 12 شــهر بعــد نهايــة فتــرة القوائــم الماليــة التــي قــدم فيهــا الموظفــون الخدمــة ذات العالقــة يتــم اثباتهــا بنــاء علــى الخدمــات 
ــم عــرض  ــات. يت ــد تســوية المطلوب ــغ المتوقــع ســدادها عن ــم قياســها بالمبال ــة ويت ــم المالي ــرة القوائ ــة فت ــى نهاي ــن حت المقدمــة مــن الموظفي

المطلوبــات كالتزامــات مكافــآت الموظفيــن الحاليــة ضمــن المصاريــف المســتحقة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة.

2.  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

ــزام  ــم وحــدة االئتمــان. إن االلت ــة تقيي ــن مســتقلين باســتخدام طريق ــراء اكتواريي ــل خب ــا المحــددة ســنوياً مــن قب ــزام المزاي ــم احتســاب الت يت
المعتــرف بــه فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة بخصــوص مكافــأة الموظفيــن هــو القيمــة الحاليــة اللتــزام المزايــا المحــددة فــي نهايــة فتــرة 

القوائــم الماليــة.

وتحــدد القيمــة الحاليــة اللتــزام المزايــا المحــددة بخصــم التدفقــات النقديــة الخارجــة التقديريــة المســتقبلية باســتخدام معــدالت فائــدة 
ــة.  ــزام ذي العالق ــة لشــروط االلت ــون شــروطها مقارب ــآت، وتك ــع المكاف ــا دف ــي ســيتم به ــة الت ــة بالعمل ــة الجــودة المقوم ســندات شــركات عالي

وتصنف تكاليف المزايا المحددة على النحو التالي:

تكلفة الخدمة

تتضمن تكاليف الخدمات تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة والتي يتم إثباتها مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

يتــم االعتــراف بالتغيــرات فــي القيمــة الحاليــة اللتزامــات المزايــا المحــددة عــن تعديــالت الخطــة أو التخفيضــات مباشــرة فــي قائمــة الربــح أو 
الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة كتكاليــف خدمــة ســابقة. 
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تكلفة الفائدة

يتــم احتســاب تكلفــة الفائــدة بتطبيــق معــدل الخصــم فــي بدايــة الفتــرة علــى صافــي رصيــد التــزام المزايــا المحــددة. يتــم إدراج هــذه التكلفــة 
فــي مصاريــف مزايــا الموظفيــن فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.

أرباح أو خسائر إعادة القياس 

يتــم إثبــات أربــاح أو خســائر إعــادة القيــاس الناشــئة عــن التعديــالت أو التغيــرات فــي االفتراضــات االكتواريــة فــي الفتــرة التــي تحــدث فيهــا 
مباشــرة ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر. 

اإليرادات من عقود مع العمالء

تعتــرف الشــركة باإليــرادات عندمــا يحصــل العميــل علــى الســيطرة علــى البضاعــة فــي وقــت محــدد، أي عنــد التســليم واإلقــرار باســتالم البضاعــة، 
باســتخدام نمــوذج الخمــس خطــوات. والتــي تتضمــن:

أ( تحديد العقد مع العميل، أي االتفاقيات مع الشركة التي تنشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفيذ.
ب( تحديد التزامات األداء في العقد، مثل الوعد في مثل هذه العقود لنقل المنتجات أو الخدمات.

ج( تحديــد ســعر المعاملــة بنــاًء علــى المقابــل الــذي تتوقــع الشــركة الحصــول عليــه مقابــل الوفــاء بالتزامــات األداء )وباســتثناء أي مبالــغ يتــم 
ــات أخــرى(. ــة عــن جه ــا نياب تحصيله

د( توزيع سعر المعاملة لكل التزام أداء استناداً إلى سعر البيع التقديري المستقل للمنتجات أو الخدمات المقدمة للعميل.
هـــ( االعتــراف باإليــرادات عندمــا )أو بمجــرد أن( تســتوفي المنشــأة شــروط أداء االلتــزام، مثــل أن يتــم نقــل المنتجــات أو الخدمــات المتعاقــد عليهــا 

إلــى العميــل ويحصــل العميــل علــى الســيطرة. قــد يكــون هــذا مــع مــرور الوقــت أو فــي وقــت معيــن.

تقــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو المســتحق، مــع مراعــاة شــروط الســداد المحــددة فــي العقــد واســتبعاد الضرائــب أو الرســوم. 
كمــا يجــب اســتيفاء المعاييــر المحــددة الموضحــة أعــاله قبــل االعتــراف باإليــراد. فــي حالــة عــدم وجــود شــروط محــددة، يتــم تطبيــق السياســة 

أعــاله ويتــم تســجيل اإليــرادات عنــد اكتســابها واســتحقاقها.

يتــم إثبــات اإليــرادات عنــد تســليم أو شــحن الســلع وفًقــا لشــروط العقــد التــي يتــم بموجبهــا نقــل الســيطرة علــى الســلع / المنتجــات إلــى العمــالء 
وليــس لــدى الشــركة ســيطرة فعالــة علــى هــذه الســلع أو اســتمرار مشــاركة اإلدارة لهــا.

إيرادات أخرى

تشــمل اإليــرادات األخــرى المبالــغ المســتردة مــن مبيعــات الخــردة، واألربــاح مــن بيــع الممتلــكات واآلالت والمعــدات والمبالــغ المســتردة األخــرى. 
يتــم االعتــراف باســترداد مبيعــات الخــردة فــي قائمــة الربــح والخســارة الموحــدة فــي التاريــخ الــذي يثبــت فيــه حــق الشــركة فــي اســتالم الدفعــة.  
يتــم االعتــراف بأربــاح بيــع الممتلــكات واآلالت والمعــدات فــي الربــح أو الخســارة الموحــدة فــي التاريــخ الــذي يثبــت فيــه حــق الشــركة فــي اســتالم 

الدفعــة. يتــم االعتــراف بالمبالــغ المســتردة األخــرى كإيــراد عندمــا تكــون مؤكــدة فعلًيــا.

تكاليف االقتراض

يتــم إدراج تكاليــف االقتــراض فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة فــي الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا، باســتثناء تكاليــف االقتــراض علــى األموال 
الطويلة األجل العائــدة مباشــرًة إلــى االســتحواذ أو إنشــاء أو إنتــاج موجــودات مؤهلــة، يتــم رســملة تكاليــف االقتــراض، إن وجــدت، خــالل الفتــرة 

الزمنيــة الالزمــة إلكمــال وإعــداد الموجــودات لالســتخدام المقــرر.

الزكاة وضريبة الدخل

تخضــع الشــركة ألنظمــة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي المملكــة العربيــة الســعودية. باإلضافــة إلــى ذلــك، تخضــع الشــركات التابعــة ألنظمــة 
ضريبــة الدخــل المعنيــة فــي الــدول التــي تقــوم فيهــا بممارســة أنشــطتها. يتــم االســتدراك للــزكاة وفقــاً لمبــدأ االســتحقاق. تحســب الــزكاة علــى 
أســاس الوعــاء الزكــوي أو صافــي الربــح المعــدل، أيهمــا أكبــر. تقيــد أي فروقــات بيــن التقديــرات والربــط النهائــي عنــد الموافقــة عليهــا وعندهــا 

يتــم تســوية المخصــص.
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)أ( ضريبة االستقطاع 

تقــوم الشــركة باســتقطاع ضرائــب علــى معامــالت محــددة مــع أطــراف غيــر مقيمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا يتطلــب نظــام ضريبــة 
الدخــل الســعودي.

)ب( ضريبة القيمة المضافة

يتم إثبات المصاريف والموجودات بالصافي من ضريبة القيمة المضافة، باستثناء ما يلي:

عندمــا ال يتــم اســترداد ضريبـــة القيمــة المضافــة مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل والمدفوعــة لشــراء موجــودات أو خدمــات، عندهــا، يتــم  	
االعتــراف بضـــريبة القيمــة المضافــة كجــزء مــن تكلفــة اقتنــاء األصــل أو ضمــن المصاريــف، حســب مقتضــى الحــال.

عندمــا يتــم قيــد الذمــم المدينــة والذمــم الدائنــة بقيمــة ضـــريبة القيمــة المضافــة المشــمول؛ ان صافــي قيمــة ضـــريبة القيمــة المضافــة  	
المســتردة مــن، أو المســتحقة للســلطة الضريبيــة تكــون مشــمولة كجــزء مــن الذمــم المدينــة أو الذمــم الدائنــة فــي قائمــة المركــز المالــي 

الموحــدة.

اإلحتياطي النظامي

تماشــياً مــع نظــام الشــركات بالمملكــة العربيــة الســعودية والنظــام األساســي للشــركة، تقــوم الشــركة بتكويــن إحتياطــي نظامــي وذلــك بتحويــل ٪10 
مــن صافــي الربــح، إذا كان متاحــا بعــد تغطيــة الخســائر المتراكمــة حتــى يبلــغ هــذا اإلحتياطــي 0	٪ مــن رأس المــال.

إن هذا اإلحتياطي غير متاح للتوزيع كأرباح. 

توزيعات أرباح 

ــد  ــة عن ــاح المرحلي ــات األرب ــد توزيع ــم قي ــة الســنوي. يت ــة العمومي ــا فــي اجتمــاع الجمعي ــد الموافقــة عليه ــزام عن ــاح كالت ــات األرب ــد توزيع ــم قي يت
ــس اإلدارة. ــل أعضــاء مجل ــن قب ــا م ــة عليه الموافق

مصاريف 

تصنــف المصاريــف وفقــاً لوظائفهــا كجــزء مــن تكلفــة المبيعــات، أو تكلفــة البيــع والتوزيــع أو األنشــطة اإلداريــة. تتضمــن مصاريــف البيــع والتوزيــع 
ــفة اإلنتــاج وفقــاً للمبــادئ المحاســبية المتعــارف  والمصاريــف العموميــة واإلداريــة التكاليــف غيــر المباشــرة والتــي ال تتعلــق بشــكل مباشــر بتكلـــ

عليهــا. ويتــم توزيــع المصاريــف، إذا لــزم األمــر، بيــن مصاريــف بيــع وتوزيــع ومصاريــف عموميــة وإداريــة وتكلفــة اإلنتــاج علــى أســاس ثابــت.

التقارير القطاعية 

)أ( قطاع األعمال

إن قطاع األعمال عبارة عن مجموعة من الموجودات والعمليات أو الشركات التى :

تزاول األنشطة المولدة للدخل . 	
يتم تحليل نتائج عملياتها باستمرار بواسطة اإلدارة من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء؛ و 	
تكون معلوماتها المالية متاحة بصورة مستقلة. 	

)ب( القطاع الجغرافي

القطــاع الجغرافــي هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات أو الشــركات التــي تقــوم بأنشــطة تــدر إيــرادات فــي بيئــة اقتصاديــة 
محــددة عرضــة لمخاطــر وعائــدات مختلفــة عــن تلــك التــي تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

فــي تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة، يتعيــن علــى إدارة الشــركة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات حــول القيــم الدفتريــة للموجــودات 
ــة  ــرة التاريخي ــى أســاس الخب ــرات واالفتراضــات ذات الصلــة عل ــى التقدي ــا مــن مصــادر أخــرى. وتُبن ــات التــي يصعــب الحصــول عليه والمطلوب

والعوامــل األخــرى التــي تعتبــر ذات صلــة. وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.

يتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات المتعلقــة بهــا بشــكل مســتمر. يتــم إثبــات التعديــالت علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي تــّم فيهــا 
إجــراء تلــك التعديــالت فــي حــال كانــت تؤثــر فقــط علــى تلــك الفتــرة، أو فــي فتــرة التعديــل والفتــرات الالحقــة فــي حــال كانــت التعديــالت تؤثــر 

علــى كال الفترتيــن، الحاليــة والمســتقبلية.

أحكام محاسبية هامة 

فيما يلي األحكام الهامة التي لها تأثير جوهري على المبالغ المسجلة في القوائم المالية.

تحقق اإليرادات

تعتــرف الشــركة باإليــرادات فــي وقــت محــدد بمــا فــي ذلــك إيــرادات المناديــل المصنعــة حســب الطلــب حيــث ال يتــم الوفــاء بمعاييــر تحقــق 
اإليــرادات بمــرور الوقــت وفًقــا لمتطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

ــر والتــي  ــرة التقري ــة فت ــي االفتراضــات الرئيســية المتعلقــة بالمســتقبل والمصــادر الرئيســية األخــرى للتقديــرات غيــر المؤكــدة فــي نهاي فيمــا يل
قــد تنطــوي علــى مخاطــر كبيــرة تــؤدي إلــى إحــداث تعديــل جوهــري علــى القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات خــالل الســنة الماليــة التاليــة:

)أ( االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يتــم مراجعــة الموجــودات غيــر المتداولــة فيمــا إذا كان هنــاك أي خســائر نتيجــة االنخفــاض فــي قيمتهــا كلمــا كانــت األحــداث أو التغيــرات فــي 
الظــروف تشــير إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال تكــون قابلــة لالســترداد. ويتــم إثبــات خســارة االنخفــاض فــي القيمــة )إن وجــدت( بالقيمــة التــي 
تتجــاوز فيهــا القيمــة الدفتريــة لألصــل قيمتهــا القابلــة لالســترداد. إن القيمــة القابلــة لالســترداد هــي القيمــة العادلــة لألصــل بعــد خصــم تكاليــف 
البيــع والقيمــة المتبقيــة لالســتخدام أيهمــا أعلــى. ألغــراض تقديــر االنخفــاض فــي القيمــة، يتــم تجميــع الموجــودات إلــى أدنــى مســتوى لهــا 
حيــث يوجــد تدفقــات نقديــة مســتقلة قابلــة للتحديــد. يتــم مراجعــة الموجــودات غيــر المتداولــة بخــالف الموجــودات الغيــر ملموســة وتلــك التــي 
تعرضــت لالنخفــاض فــي قيمتهــا وذلــك الحتماليــة عكــس االنخفــاض فــي القيمــة بتاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي. وعندمــا يتــم الحقــاً عكــس خســارة 
االنخفــاض فــي القيمــة، يتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل أو وحــدة توليــد النقــد إلــى التقديــر المعــدل لقيمتهــا القابلــة لالســترداد، ولكــن القيمــة 
الدفتريــة التــي تمــت زيادتهــا يجــب أن ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا، والتــي فيمــا لــو لــم يتــم تســجيل أي خســارة 
لالنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات أو وحــدة توليــد النقــد فــي الســنوات الســابقة. ويتــم إثبــات عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة كإيــرادات 

مباشــرة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة. إن خســائر انخفــاض قيمــة الشــهرة المعتــرف بهــا ال يتــم عكســها. 

)ب( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية بما فيها الذمم المدينة التجارية 

تســتند مخصصــات خســارة الذمــم المدينــة التجاريــة والمدينــون اآلخــرون علــى افتراضــات حــول مخاطــر التخلــف عــن الســداد ومعــدالت الخســارة 
ــرة  ــى الخب ــد المدخــالت فــي احتســاب انخفــاض القيمــة، اســتناداً إل ــة. تســتخدم الشــركة الحكــم حــول هــذه اإلفتراضــات وتحدي ــر المتوقع غي

التاريخيــة بالشــركة، وظــروف الســوق الحاليــة باإلضافــة إلــى التقديــرات المســتقبلية فــي نهايــة كل فتــرة تقديــر. 

)ج( مخصص مخزون بطيء الحركة 

تقــوم اإلدارة بتكويــن مخصــص بالمخــزون التالــف وبطــيء الحركــة. وتســتند تقديــرات صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق للمخــزون علــى أكثــر األدلــة 
موثوقيــة فــي وقــت اســتخدام التقديــرات. وتأخــذ هــذه التقديــرات باالعتبــار التقلبــات فــي األســعار أو التكاليــف المرتبطــة بشــكل مباشــرة بأحــداث 

تقــع بعــد تاريــخ قائمــة المركــز المالــي بالقــدر الــذي يؤكــد أن ظــروف هــذه األحــداث قائمــة كمــا فــي نهايــة الســنة. 
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)د( المخصصات واإللتزامات المحتملة 

يتــم تكويــن مخصصــات عنــد وجــود التــزام )قانونــي أو حكمــي( علــى الشــركة ناتــج مــن أحــداث ســابقة، وعندمــا يكــون مــن المحتمــل أنــه ســتكون 
هنــاك حاجــة لتدفــق مــوارد لتســوية هــذا االلتــزام وأنــه تــم تقديــر المبلــغ بصــورة موثوقــة.

إن جميــع اإللتزامــات المحتملــة الناشــئة عــن أحــداث ســابقة، والتــي يتأكــد وجودهــا فقــط بحــدوث أو عــدم حــدوث حــدث أو أحــداث مســتقبلية 
غيــر مؤكــدة أو بشــكل غيــر كامــل مــع ســيطرة الشــركة، أو جميــع اإللتزامــات الحاليــة الناشــئة عــن أحــداث ســابقة ولكــن غيــر معتــرف بهــا لألســباب 

التالية: 

)1( أنه ليس من المحتمل أن تدفقاً صادراً للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية سيكون مطلوبا لسداد االلتزام، أو 
)2( ال يمكن قياس مبلغ اإللتزام بموثوقيــة كافية؛ يتــم تقييمــه فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي واإلفصــاح عنــه فــي القوائــم الماليــة للمجموعــة 

ضمــن اإللتزامــات المحتملــة.
 

)هـ( األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات

ــد األخــذ  ــر بع ــد هــذا التقدي ــم تحدي ــدات بغــرض احتســاب اإلســتهالك. يت ــكات واآلالت والمع ــدرة للممتل ــة المق ــار اإلنتاجي تحــدد اإلدارة األعم
باالعتبــار االســتخدام المتوقــع للموجــودات واإلحــالل والتجديــد لهــذه األصــول. وتقــوم اإلدارة بمراجعــة القيمــة المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة ســنوياً 

ويتــم تعديــل التغيــر فــي مصاريــف اإلســتهالك )إن وجــدت( فــي الفتــرات الحاليــة والمســتقبلية.

)و( تقدير التزامات المزايا المحددة

يتــم تحديــد تكلفــة التزامــات المزايــا المحــددة والقيمــة الحاليــة لاللتــزام باســتخدام تقييمــات اكتواريــة. يتضمــن التقييــم االكتواري وضــع افتراضات 
مختلفــة قــد تختلــف عــن التطــورات الفعليــة فــي المســتقبل. وتشــمل هــذه العوامــل تحديــد معــدل الخصــم والزيــادات المســتقبلية فــي الرواتــب. 
ونظــرا لتعقيــد التقييــم واالفتراضــات األساســية وطبيعتهــا كطويلــة األجــل، فــإن التــزام المزايــا المحــددة يكــون شــديد الحساســية للتغيــرات فــي 

هــذه االفتراضــات. تتــم مراجعــة جميــع االفتراضــات فــي تاريــخ كل مركــز مالــي. 

)ز( عقود االيجار

فــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن تحديــد ســعر الفائــدة الضمنــي بســهولة فــي عقــد اإليجــار، وبالتالــي، فإنهــا تســتخدم معــدل االقتــراض اإلضافــي 
لقيــاس التزامــات اإليجــار. إن معــدل االقتــراض اإلضافــي هــو معــدل الفائــدة الــذي يتعيــن علــى الشــركة أن تدفعــه لكــي يقتــرض التمويــل الــالزم 
علــى مــدى مــدة مماثلــة وبنفــس الضمانــات للحصــول علــى أصــل بنفــس قيمــة أصــل »حــق االســتخدام« فــي بيئــة اقتصاديــة مماثلــة. لذلــك يعكــس 
معــدل االقتــراض اإلضافــي مــا »يتعيــن علــى الشــركة« ســداده، والــذي يتطلــب تقديــًرا عنــد عــدم توفــر أســعار ملحوظــة أو عندمــا تحتــاج إلــى تعديــل 
لتعكــس شــروط وأحــكام عقــد اإليجــار. تقــوم الشــركة بتقديــر معــدل االقتــراض اإلضافــي باســتخدام مدخــالت يمكــن مالحظتهــا )مثــل أســعار 

الفائــدة فــي الســوق( عنــد توفرهــا، ويتطلــب ذلــك القيــام ببعــض التقديــرات الخاصــة بهــا.

 تحــدد الشــركة مــدة عقــد اإليجــار علــى أنهــا المــدة غيــر القابلــة لإلغــاء لعقــد اإليجــار، إلــى جانــب أي فتــرات مشــمولة بخيــار تمديــد عقــد اإليجــار 
إذا كان مــن المؤكــد أن تتــم ممارســة هــذا الخيــار، أو أي فتــرات يغطيهــا خيــار إنهــاء عقــد اإليجــار، إذا مــن المؤكــد عــدم تمارســة ذلــك الخيــار. 
لــدى الشــركة عــدة عقــود إيجــار تشــمل خيــارات التمديــد واإلنهــاء. تطبــق الشــركة الحكــم فــي تقييــم مــا إذا كان مــن المؤكــد بشــكل معقــول ممارســة 
خيــار تجديــد العقــد أو إنهائــه أم ال. بمعنــى أنــه يُأخــذ فــي االعتبــار جميــع العوامــل ذات الصلــة التــي تخلــق حافــًزا اقتصادًيــا لممارســة التجديــد 
أو اإلنهــاء. بعــد تاريــخ بدايــة العقــد، تعيــد الشــركة تقييــم مــدة عقــد اإليجــار إذا كان هنــاك حــدث جوهــري أو تغييــر فــي الظــروف التــي تقــع تحــت 

ســيطرتها ويؤثــر علــى قدرتهــا علــى ممارســة أو عــدم ممارســة خيــار التجديــد أو اإلنهــاء. 
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العوامل المؤثرة على نشاط ومجرى عمل الشركة

العوامل االقتصادية الكلّية

ــر علــى القــوة الشــرائية  قــد يتأثــر األداء المالــي للشــركة بشــكل مباشــر بالظــروف االقتصاديــة العامــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ممــا يؤّث
للمســتهلكين ويقلـّـل مــن قــدرة اإلنفــاق المتوّفــرة لــدى المســتهلكين. إن قــدرة اإلنفــاق المتوّفــرة لــدى المســتهلكين لديهــا تأثيــر مباشــر علــى متوســط 

مشــترياتهم.

عــالوة علــى ذلــك، فــإّن أي أنشــطة تقــوم بهــا الحكومــة لتخفيــف الضغــط المالــي، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، تخفيــض إضافــي للدعــم الحكومــي 
علــى الوقــود أو الخدمــات العامــة األخــرى أو فــرض ضرائــب جديــدة علــى المقيميــن وغيرهــا قــد تؤثــر علــى األعمــال. حيــث قــد يــؤدي تخفيــض 
الدعــم الحكومــي أو إلغــاؤه إلــى زيــادة أســعار الخدمــات العامــة والوقــود والســلع ممــا قــد يؤثــر علــى إنفــاق المســتهلكين ويزيــد مــن تكلفــة ممارســة 
األعمــال التجاريــة للشــركة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن أي ضرائــب / رســوم جديــدة علــى الوافديــن قــد يكــون لهــا تأثيــر مباشــر علــى إجمالــي عــدد 
المعامــالت فــي الشــركة ومــن الممكــن أن تــؤدي أيضــاً إلــى ارتفــاع فــي المصاريــف. عــالوة علــى ذلــك، فــإن المناســبات االجتماعيــة التــي تقــام فــي 
المملكــة )مثــل مواســم الريــاض وجــدة وغيرهــا( والتغييــرات الجديــدة فــي السياســات المطبقــة فــي الدولــة )مثــل إصــدار التأشــيرات الســياحية 

ومــا إلــى ذلــك( تؤثــر أيًضــا علــى النشــاط االقتصــادي.  

موسمية األعمال

تشــهد أعمــال الشــركة  تقلبــاً بيــن المواســم .علــى ســبيل المثــال، فــإن اســتهالك المنتجــات الورقيــة قــد يشــهد ارتفاعــاً خــالل المناســبات الدينيــة 
مثــل شــهر رمضــان المبــارك )والــذي يبــدأ اإلســتعداد لــه مــن منتصــف شــهر شــعبان مــن كل عــام( وأوقــات الحــج )والــذي يبــدأ االســتعداد لهــا 
منتصــف ذو العقــدة مــن كل عــام(. كمــا تتأثــر مســتويات المبيعــات فــي بعــض األحيــان بتوقيــت بدايــة ونهايــة موســم العــودة للدراســة حيــث عــادة مــا 

ترتفــع نســبة المبيعــات فــي الفتــرات التــي تســبق بدايــة الموســم الدراســي.

تفشي األمراض المعدية

ــى أعمــال الشــركة  ــر عل ــل للصحــة العامــة أو الخــوف مــن هــذه األحــداث تأثي ــد مماث ــة أو تهدي بشــكل عــام قــد يكــون لتفشــي األمــراض المعدي
ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

تــم اكتشــاف نــوع جديــد مــن فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( فــي مدينــة ووهــان بمقاطعــة هوبــى فــي الصيــن فــي ديســمبر 2019م. وقــد انتشــر هــذا 
المــرض فــي أغلــب دول العالــم، األمــر الــذي أَدى إلــى إقــدام العديــد مــن الــدول، بمــا فيهــا المملكــة، إلــى اّتخــاذ تدابيــر متعــددة للحــد مــن انتشــار 
فيــروس كورونــا والتــي تضمنــت فــرض قيــود مؤقتــة مثــل منــع الســفر وفــرض حظــر التجــول وإلــزام األشــخاص القادميــن مــن دول أخــرى بالحجــر 
الصحــي لمــدة زمنيــة محــددة. كمــا تأثــرت الشــركة مــن قيــود وقائيــة قــد ســبق وتــم فرضهــا مــن قبــل الســلطات المعنيــة علــى تحــركات األعمــال 

داخــل المملكــة إذ نتــج عــن ذلــك اإلغــالق المؤقــت لبعــض المواقــع فــي قطــاع خدمــات المشــاريع.
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٦-٤  مؤشرات األداء الرئيسية

يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )5(:  مؤشرات األداء الرئيسية

وحدة العرضألف ريال سعودي
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2021م2020م2019م

10.7٪0.9٪)2.6٪(٪نسبه نمو اإليرادات 

1.61.6)0.	(#ربحية )خسارة( السهم

)7.5٪()7.4٪()9.0٪(٪المصاريف العمومية واإلدارية كنسبة من اإليرادات

1.	2٪27.9٪18.8٪٪نسبة إجمالي الربح )الخسارة( 

6.4٪11.6٪5.8٪٪نسبة الريح التشغيلي / )الخسارة التشغيلية(

5.7٪7.	٪)6.	٪(٪نسبة صافي الربح )الخسارة( 

20.2٪19.0٪)25.9٪(٪العائد على حقوق الملكية

X0.60.60.9األصول المتداولة / المطلوبات المتداولة

X1.71.61.7األصول غير المتداولة / المطلوبات غير المتداولة

X12.79.74.6األصول / حقوق الملكية

	.	٪1.7٪)2.8٪(٪العائد على األصول

X9.57.02.8الدين إلى إجمالي حقوق الملكية

X1.11.11.3إجمالي األصول / إجمالي المطلوبات

المصدر: معلومات اإلدارة 
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٦-٥  نتائج العمليات – قائمة الدخل

يوضح الجدول التالي قائمة دخل الشركة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )6(:  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

 5.7٪10.7٪0.9٪ 588.799 2.091	527.1265اإليرادات

 2.8٪17.5٪)10.0٪()452.749()85.219	()428.127(تكلفة اإليرادات

 17.2٪ )7.4٪(48.4٪ 6.050	1 98.999146.872مجمل الربح

)4.5٪(	.10٪)	.17٪( )441.	4()97	.9	()47.651(مصاريف عمومية وإدارية

1.7٪10.1٪)6.0٪( )54.024()49.049()52.202(مصاريف بيع وتوزيع

مخصص االنخفاض في قيمة 
ال ينطبق 4.0	1٪)90.9٪( )967(2.845	9	.1	الذمم المدينة التجارية

11.0٪)8.6	٪(100.6٪ 7.618	 961.271	0.5	ربح العمليات

)27.5٪()2.9	٪()21.6٪( )	22.47()517.		()2	42.7(مصاريف تمويلية

	.	٪)9.5٪(17.9٪ 275.	 620.	071.	الحصة من ربح شركة زميلة

إيرادات )مصاريف( أخرى، 
ال ينطبق )1.6	2٪(17.2٪ 	4	.15  )	11.66()9.952(صافي

ال ينطبق	.71٪ )	.	20٪( 	76.		 19.710)19.075(صافي الربح قبل الزكاة

)	.40٪()	.26٪()51.7٪( )2.987()4.052()	9	.8(الزكاة

صافي خسارة السنة من 
ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق - --العمليات المستمرة

صافي خسارة السنة من 
ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق - --العمليات غير المستمرة

ال ينطبق96.5٪ال ينطبق 0.776	 15.658)27.469(صافي الربح للفترة

 الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى:
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 

ربح/ )خسارة( إعادة 
قياس تعويض نهاية خدمة 

الموظفين
)2.8		(2.	40)2.	29( 
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ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

التغير في القيمة العادلة 
لالستثمارات في حقوق ملكية 

من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

)1.067(- 1.485 

بنود قد يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 

فروق ترجمة عمالت أجنبية 
 )612()1.064()86(عن عمليات خارجية وأخرى

الدخل / )الخسارة( الشاملة 
 )1.456(1.275)986.	(األخرى للفترة /السنة

مجموع الدخل الشامل 
 20	.29 4	16.9)1.455	(للفترة/السنة

 صافي الربح العائد إلى:

 0.276	 15.100)	27.88(مساهمون بالشركة

 500 414558حصص غير مسيطرة

 30.776 15.658)27.469(صافي الربح للفترة

مجموع الدخل الشامل العائد إلى: 

 28.844 9	16.4)27.251(المساهمون بالشركة

 476 494)	4.20(حصص غير مسيطرة

مجموع الدخل الشامل 
 ال ينطبق  73.1٪)153.8٪( 29.320 16.934)31.455(للفترة

المصدر: القوائم المالية

ترتبــط اإليــرادات التــي ســّجلتها الشــركة مــا بيــن الفتــرة الممتــدة بيــن 2019م و2021م بالمنتجــات الورقيــة المختلفــة التــي تنتجهــا مصانــع الشــركة 
والشــركات التابعــة لهــا. بشــكل عــام، يمكــن تصنيــف هــذه المنتجــات ضمــن فئتيــن واســعتين: منتجــات التصنيــع ومنتجــات التجــارة. 

ارتفعــت إيــرادات الشــركة بنســبة 0.9٪ مــن 527.1 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 2.1	5 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م مــع 
ارتفــاع إضافــي بنســبة 10.7٪ إلــى 588.8 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م. يجــب اإلشــارة إلــى أّن اإلرتفــاع شــمل قطاعــي التصنيــع والتجــارة 
ــراً بعــدة عوامــل نذكــر منهــا: سياســات بيــع وتســويق جديــدة اتبعتهــا الشــركة لجــذب عمــالء جــدد، خصومــات مرتفعــة القيمــة منحــت  وكان متأّث

للعمــالء بهــدف تنشــيط المبيعــات والتركيــز علــى قنــوات بيــع جديــدة. 
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تألفــت تكلفــة المبيعــات بشــكل أساســي مــن تكلــف مــواد الخــام والمــواد المســتهلكة المســتخدمة فــي عمليــة التصنيــع والتــي شــّكلت مــا نســبته 
	.66٪، 62.5٪ و 67.0٪ مــن إجمالــي تكلفــة المبيعــات فــي العــام 2019م، العــام 2020م والعــام 2021م علــى التوالــي. انخفضــت تكلفــة اإليــرادت 
بنســبة 10.0٪ أو بقيمــة 42.9 مليــون ريــال ســعودي مــن 428.1 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 85.2	 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 
2020م. جــاء اإلنخفــاض متأّثــراً بشــكل رئيســي بانخفــاض تكلفــة المــواد الخــام التــي تراجعــت بنســبة 15.2٪ او بقيمــة 1.	4 مليــون ريــال ســعودي 
مــن 428.1 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 240.8 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م، حيــث تأّثــر االنخفــاض المذكــور بتراجــع 
أســعار المــواد عالميــاً علــى أثــر انتشــار جائحــة الكورونــا والتحّســن فــي كفــاءة اإلنتــاج والعمليــات اإلنتاجيــة. عــادت تكلفــة اإليــرادات وارتفعــت 
بنســبة 17.5٪ أو بقيمــة 62.4 مليــون ريــال ســعودي مــن 85.2	 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م إلــى 452.7 مليــون ريــال ســعودي فــي 

العــام 2021م بعــد عــودة ارتفــاع أســعار المــواد الخــام عقــب انحســار جائحــة الكورونــا بشــكل جزئــي.

ارتفــع إجمالــي الربــح بنســبة 48.4٪ أو بقيمــة 47.9 مليــون ريــال ســعودي مــن 99.0 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 146.9 مليــون 
ريــال ســعودي فــي العــام 2020م، حيــث جــاء اإلرتفــاع متأثــراً بارتفــاع اإليــرادات وانخفــاض تكلفــة اإليــرادات مــا بيــن العاميــن المذكوريــن. نتــج عــن 
هــذا اإلرتفــاع ارتفــاع فــي هامــش الربــح اإلجمالــي مــن 18.8٪ إلــى 27.9٪ مــا بيــن العــام 2019م والعــام 2020م. عــاد مجمــل الربــح وانخفــض 
ــال ســعودي فــي  ــون ري ــى 6.1	1 ملي ــام 2020م إل ــال ســعودي فــي الع ــون ري ــال ســعودي مــن 146.9 ملي ــون ري بنســبة 7.4٪ أو بقيمــة 10.8 ملي
العــام 2021م نتيجــة اإلرتفــاع الــذي طــرأ علــى تكلفــة اإليــرادات بيــن العاميــن. علــى هــذا األثــر، انخفــض هامــش الربــح اإلجمالــي مــن 27.9٪ إلــى 

1.	2٪ بيــن العاميــن.

ــا نســبته  ــي شــّكلت م ــن والت ــن والعموميي ــن اإلداريي ــع الموظفي ــب ومناف ــة للمجموعــة بشــكل رئيســي روات ــة واإلداري ــف العمومي تتضمــن المصاري
68.5٪، 	.	6٪ و 65.6٪ مــن إجمالــي المصاريــف العموميــة واإلداريــة خــالل العــام 2019م والعــام 2020م والعــام 2021م علــى التوالــي. انخفضــت 
المصاريــف العموميــه واإلداريــة بنســبة 	.17٪ أو بقيمــة 	.8 مليــون ريــال ســعودي مــن 47.7 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 9.4	 
مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م نتيجــة انخفــاض الرواتــب والمزايــا اإلداريــة. جــاء االنخفــاض فــي الرواتــب والمزايــا اإلداريــة بعــد عكــس 
بعــض المصاريــف والتــي تضمنــت بشــكل أساســي مصاريــف منافــع نهايــة خدمــة ومصاريــف تقييــم اكتواريــة تــم تســجيلها فــي ســنوات ســابقة. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن االنخفــاض المذكــور فــي الرواتــب والمزايــا تأّثــر أيضــاً بإنهــاء خدمــة عــدد مــن الموظفيــن ضمــن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا 
ــة وارتفعــت بنســبة  ــة واإلداري ــف العمومي ــا. عــادت المصاري ــف عقــب انتشــار جائحــة الكورون ــر وتخفيــض قيمــة المصاري الشــركة بهــدف التوفي
	.10٪ أو بقيمــة 4.0 مليــون ريــال ســعودي مــن 9.4	 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م إلــى 4.	4 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2021م 
بعــد ارتفــاع مصاريــف الرواتــب والمزايــا بنســبة 14.2٪ أو بقيمــة 6.	 مليــون ريــال ســعودي مــن 24.9 مليــون ريــال ســعودي إلــى 28.5 مليــون 
ريــال ســعودي بيــن العاميــن. كان االرتفــاع المذكــور مدفوعــاً بتوظيــف عــدد مــن الموظفيــن اإلدارييــن الذيــن قامــت الشــركة بتعيينهــم بهــدف مواكبــة 

ارتفــاع حجــم النشــاط واألعمــال بعــد انحســار جائحــة الكورونــا خــالل العــام 2021م.

تضمنــت مصروفــات البيــع والتوزيــع بشــكل رئيســي مصاريــف شــحن والتكاليــف اللوجســتية التــي تتكبدهــا الشــركة خــالل عمليــة نقــل البضائــع 
وشــحنها للعمــالء. كمــا تعتبــر الرواتــب واألجــور المرتبطــة بموظفــي قســم التوزيــع والتســويق أحــد المكونــات الرئيســية لمصروفــات البيــع والتوزيــع. 
انخفضــت مصاريــف البيــع والتوزيــع بنســبة 6.0٪ أو بقيمــة 2.	 مليــون ريــال ســعودي مــن 52.2 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 49.0 
مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م، حيــث تأّثــر االنخفــاض بانخفــاض مصاريــف التســويق نظــراً إلــى أّن أنشــطة التســويق واألنشــطة اإلعالنيــة 
كانــت منخفضــة مــن حيــث القيمــة والنطــاق خــالل فتــرة انتشــار جائحــة الكورونــا وفتــرات اإلغــالق التــي رافقتهــا. عــادت مصاريــف البيــع والتوزيــع 
وارتفعــت بنســبة 10.1٪ أو بقيمــة 5.0 مليــون ريــال ســعودي مــن 49.0 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م إلــى 54.0 مليــون ريــال ســعودي 

فــي العــام 2021م نتيجــة مصاريــف االســتهالك و مصاريــف التســويق بيــن العاميــن المذكوريــن. 

مخصــص اإلنخفــاض فــي قيمــة الذمــم المدينــة التجاريــة الــذي تــم تســجيله مــا بيــن العاميــن 2019م و2020م يتضمــن مخصصــات تــم حجزهــا 
ــل الممنوحــة للعمــالء  ــرة التحصي ــى أّن فت ــا. يجــب اإلشــارة إل ــي تأخــرت أو عجــزت الشــركة عــن تحصيله ــة الت ــة األرصــدة المدين ــدف تغطي به
لتســديد مســتحقات الشــركة تتــرواح مــا بيــن 0	 يــوم و90 يــوم، غيــر أّن عمليــة تســديد المســتحقات قــد تتأخــر لعــدة أســباب مــن ضمنهــا عــدم 
توافــر الســيولة مــع العمــالء أو عــدم وجــود جهــد مبــذول مــن قبــل فريــق التحصيــل لتســريع عمليــة الدفــع مــن قبــل العمــالء. يجــب اإلشــارة إلــى أّن 
الشــركة قامــت بعــّدة خطــوات بهــدف تحســين عمليــة إدارة الذمــم المدينــة وتســريع عمليــة التحصيــل. أّدت هــذه الخطــوات إلــى تحّســن ملمــوس فــي 
ســرعة تحصيــل المبالــغ المدينــة، األمــر الــذي نتــج عنــه غيــاب شــبة تــام ألي مخصصــات جديــدة خــالل الفتــرة الممتــدة بيــن 1	 ديســمبر 2019م 

و1	 ديســمبر 2021م.

تقــوم الشــركة بشــكل ســنوي بإجــراء دراســات مفّصلــة مــن أجــل تقييــم حالــة األرصــدة المدينــة و تحديــد قيمــة المخصصــات التــي يتــم حجزهــا. ال 
تتبــع هــذه المخصصــات اتجاهــاّ معينــاً وال ترتبــط بحركــة األعمــال بشــكل وثيــق، بــل تتقلــب قيمتهــا بشــكل دوري حســب حركــة التحصيــل.

ســّجلت الشــركة ربــح عمليــات بقيمــة 0.5	 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م. ارتفــع ربــح العمليــات بنســبة 100.6٪ أو بقيمــة 0.7	 مليــون 
ريــال ســعودي مــن 0.5	 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 	.61 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م نتيجــة ارتفــاع مجمــل الربــح 
ــر  ــال ســعودي فــي العــام 2020م )كمــا ذكــر ســابقاً، تأّث ــون ري ــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 146.9 ملي ــون ري بنســبة 48.4٪ مــن 98.9 ملي
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ارتفــاع مجمــل الربــح بارتفــاع اإليــرادات و انخفــاض تكلفــة اإليــرادات بيــن العاميــن(. عــاد ربــح العمليــات وانخفــض بنســبة 8.6	٪مــن 	.61 مليــون 
ريــال ســعودي فــي العــام 2020م إلــى 7.6	 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2021م، حيــث جــاءت الحركــة متأّثــرة بشــكل رئيســي بانخفــاض مجمــل 
الربــح بنســبة 7.4٪ مــن 146.9 مليــون ريــال ســعودي إلــى 6.1	1 مليــون ريــال ســعودي بيــن العاميــن المذكوريــن. ويجــب ذكــر أّن اإلنخفــاض فــي 
ــر أيضــاً بارتفــاع المصاريــف اإلداريــة والعموميــة ومصاريــف التســويق والمبيــع مــا بيــن العــام  ربــح العمليــات المشــار إليــه فــي العــام 2021م تأّث

2020م والعــام 2021م.

ســّجلت الشــركة مصاريــف تمويليــة بقيمــة 42.7 مليــون ريــال ســعودي، 5.		 مليــون ريــال ســعودي و 22.5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م، 
العــام 2020م والعــام 2021م. ارتبطــت المصاريــف التمويليــة المرتفعــة القيمــة نســبياً بالقــروض والتســهيالت البنكيــة التــي حصلــت عليهــا الشــركة 
لتمويــل متطلبــات عملهــا. انخفضــت قيمــة هــذه المصاريــف التمويليــة بشــكل تدريجــي مــا بيــن العــام 2019م والعــام 2021م نتيجــة تســديد عــدد 

مــن القــروض و إعــادة جدولــة الدفعــات المرتبطــة بقــروض أخــرى. 

ــة الســعودية.  ــة العربي ــك الشــركة أســهماً بنســبة 26.0٪ فــي شــركة غــاز الشــرق وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســّجلة فــي المملك تمتل
تقــوم الشــركة الزميلــة فــي األســاس بتوزيــع الغــاز الطبيعــي وتشــغيل المرافــق الصناعيــة وتجــارة الجملــة فــي آالت ومعــدات الغــاز. ســّجلت الشــركة 
حّصتهــا مــن نتائــج شــركة غــاز الشــرق، بحيــث بلغــت قيمــة هــذه الحصــة 1.	 مليــون ريــال ســعودي و 6.	 مليــون ريــال ســعودي و 	.	 مليــون ريــال 

ســعودي فــي العــام 2019م، العــام 2020م والعــام 2021م.

ســّجلت الشــركة إيــرادات ومصاريــف أخــرى متفرقــة مــا بيــن العــام 2019م والعــام 2021م. ترتبــط هــذه المصاريــف واإليــرادات بأنشــطة مختلفــة 
وغيــر مرتبطــة بشــكل وثيــق بأنشــطة الشــركة الرئيســية. ارتبطــت المصاريــف األخــرى والتــي بلغــت قيمتهــا 10.0 مليــون ريــال ســعودي و11.7 
مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م والعــام 2020م بشــكل رئيســي بمجموعــة مخصصــات قامــت الشــركة بحجزهــا لعكــس انخفــاض فــي 
قيمــة اســتثمارات تملكهــا الشــركة فــي شــركات مختلفــة، ومخصصــات حجــزت لتغطيــة أرصــدة مدينــة متأخــرة. عــادت الشــركة وســّجلت إيــراد 
آخــر بقيمــة 	.15 مليــون ريــال ســعودي، حيــث ارتبــط اإليــراد المذكــور بتأييــد الحكــم الصــادر لصالــح الشــركة فــي قضيــة بيــع اراضــي الشــركة 
والــذي قضــى بإلــزام المشــتري بســداد مبلــغ 	.17 مليــون ريــال ســعودي لصالــح المجموعــة. يجــب اإلشــارة إلــى أّن القســم األكبــر مــن اإليــرادات 

والمصاريــف األخــرى التــي تــم تســجيلها مــا بيــن العــام 2019م و2021م

ســّجلت الشــركة خســارة مــا قبــل الــزكاة بقيمــة 19.1 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م. كانــت الخســارة مرتبطــة بشــكل أساســي بالمصــارف 
التمويليــة العاليــة القيمــة التــي تــم تســجيلها خــالل العــام، باإلضافــة إلــى مصاريــف أخــرى بلغــت قيمتهــا 10.0 مليــون ريــال ســعودي خــالل العــام 
نفســه. تحوّلــت الخســارة المذكــورة فــي العــام 2019م إلــى ربــح بقيمــة 19.7 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م، حيــث جــاء االرتفــاع مدفوعــاً 
ــة. ســّجلت الشــركة  ــف التمويلي ــزكاة والمصاري ــف ال ــف التشــغيلية وانخفــاض مصاري ــح و انخفــاض المصاري ــاع مجمــل الرب بشــكل رئيســي بارتف
صافــي الربــح قبــل الــزكاة ارتفاعــاً إضافيــاً مــن 19.7 مليــون ريــال ســعودي إلــى 8.		 مليــون ريــال ســعودي مــا بيــن العاميــن 2020م و2021م. كان 

االرتفــاع متأثــراّ بشــكل رئيســي بتســجيل الشــركة ايــراد آخــر بقيمــة 	.15 مليــون ريــال ســعودي.

ســّجلت الشــركة مصاريــف زكاة بقيمــة 8.4 مليــون ريــال ســعودي و 4.1 مليــون ريــال ســعودي و 0.	 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م 
والعــام 2020م والعــام 2021م علــى التوالــي. جــاء اإلنخفــاض التدريجــي فــي مصاريــف الــزكاة مدفوعــاً بتســديدات مســتمرة قامــت بهــا الشــركة. 
قامــت الشــركة بتســوية مطالبــة الربــط البالــغ 15.5مليــون ريــال ســعودي والتــي تتعلــق بســنة 	201م حيــث ســددت مبلــغ 0.5 مليــون ريــال ســعودي 
واســتلمت الربــط النهائــي. فيمــا يتعلـّـق بالتقييمــات المتعلقــة بالفتــرة الممتــدة بيــن العــام 2015م والعــام 2018م.  تعاقــدت اإلدارة مــع طــرف خارجــي 
لمراجعــة هــذه الربوطــات حيــث قــام باإلعتــراض علــى باقــي الربوطــات للســنوات مــن 2015م إلــى 2018م والتــي بلغــت قيمتهــا 26.9 مليــون ريــال 

ســعودي. تعتقــد اإلدارة أن المخصــص المكــون مقابــل الربوطــات المذكــورة أعــاله كاٍف وليــس هنــاك حاجــة إلــى مخصــص إضافــي.

بلغــت قيمــة صافــي الخســارة )مــا بعــد الــزكاة( 27.5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م. تحّولــت الخســارة المذكــورة إلــى ربــح بقيمــة 15.7 
مليــون ريــال ســعودي و 0.8	 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م والعــام 2021م. مــن جهــة اخــرى، كان هامــش الربــج ســلبياً بنســبة 5.2٪ فــي 
العــام 2019م قبــل أن يتحــّول إلــى هامــش ربــح إيجابــي بنســبة 0.	٪ و 5.2٪ فــي العــام 2020م والعــام 2021م. كانــت حركــة هامــش الربــح مرتبطــة 

بشــكل وثيــق بحركــة صافــي الدخــل / الخســارة. 

شــملت البنــود األخــرى التــي لــن يتــم إعــادة تصنيفهــا إلــى الربــح أو الخســارة إعــادة قيــاس تعويــض نهايــة خدمــة الموظفيــن و التغيــر فــي القيمــة 
العادلــة لإســتثمارات فــي حقــوق ملكيــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. يتــم تقييــم تعويــض نهايــة الخدمــة حســب داراســات اكتوراريــة  تجــرى 
ــة لإســثمارات بمجموعــة اســتثمارات تملكهــا الشــركة فــي أوراق ماليــة غيــر  بشــكل ســنوي. مــن جهــة أخــرى، يرتبــط التغيــر فــي القيمــة العادل

مدرجــة، حيــث يتــم تحديــد القيمــة العادلــة باســتخدام صافــي قيمــة الموجــودات.
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6-5-1  تفاصيل اإليرادات حسب النشاط

يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة حسب للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )7(:  تفاصيل اإليرادات حسب النشاط

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

5.	٪ 	.7٪)0.1٪( 541.709 5	90504.7	.505تصنيع

47.2٪ 72.1٪25.9٪ 47.091 55	.627	21.7تجارة وأخرى

5.7٪ 10.7٪0.9٪ 588.799 527.126532.091اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

يتم تصنيف أنشطة الشركة ضمن خانتين رئيسيتين: خانة التصنيع وخانة تجارة وأخرى.

تشــّكل خانــة التصنيــع خانــة العمــل الرئيســية. تشــتمل منتجــات التصنيــع بشــكل أساســي علــى منجــات الــورق علــى اختــالف أنواعهــا )الــورق الفخــم، 
ورق اإلســتخدام اليومــي، ورق الطعــام وأنــواع أخــرى مــن الــورق(. 

لــم تشــهد إيــرادات المنتجــات المصّنعــة أي تغييــرات جوهريــة مــا بيــن العاميــن 2019م و 2020م. مــن جهــة أخــرى، ارتفعــت إيــرادات المنتجــات 
المصّنعــة بنســبة 	.7٪ أو بقيمــة 7.0	 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م إلــى 541.7 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2021م. تأّثــر اإلرتفــاع 
المذكــور بعــدد مــن العوامــل نذكــر منهــا ارتفــاع الخصومــات التــي منحــت للعمــالء لتنشــيط البيــع واتبــاع سياســات تســويقية و اســتراتيجيات بيــع 

جديــدة أّدت إلــى تنشــيط عمليــات البيــع وارتفــاع حجــم النشــاط الخــاص بعــدد مــن قنــوات البيــع. 

تشــمل منتجــات التجــارة بشــكل أساســي الــورق المســتهلك الــذي يشــّكل المنتــج األساســي لهــذه الخانــة. ارتفعــت اإليــرادات المتحصلــة مــن 
خانــة التجــارة واألخــرى بشــكل تدريجــي وبنســبة 25.9٪ مــن 21.7 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 27.4 مليــون ريــال ســعودي فــي 
العــام 2020م، مــع ارتفــاع إضافــي بنســبة 72.1٪ إلــى 47.1 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2021م. علــى الرغــم مــن أّن االرتفــاع المذكــور تأّثــر 
بالسياســات الجديــدة التــي ذكــرت أعــاله، كان ارتفــاع الطلــب علــى منتــج الــورق المســتهلك أحــد العوامــل التــي ســاهمت فــي رفــع إيــرادات خانــة 

التجــارة وأخــرى مــا بيــن العاميــن 2019م و2021م. 
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6-5-1-1  تسوية إجمالي صافي اإليرادات

يوضح الجدول التالي تسوية إجمالي إلى صافي اإليرادات للشركة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )8(:  تسوية إجمالي صافي اإليرادات

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

5.8٪10.2٪1.5٪ 625.020  567.026  558.595 إجمالي اإليرادات

خصم االستقطاعات:

4.	1٪18.6٪8.5٪ )25.667( )7	21.6( )19.946(الخصومات

)	.4٪()20.6٪(15.4٪ )	10.55( )298.	1( )	11.52(الحسومات

5.7٪10.7٪0.9٪ 588.799  532.091  527.126 اإلجمالي

8.2٪8.6٪7.8٪	145.26	71.		9991.	12الحجم المباع )الوحدات(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق10.2٪1.5٪)5.	٪(النمو إجمالي اإليرادات

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق10.7٪0.9٪)2.6٪(النمو في صافي اإليرادات

نمو الخصومات 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق7.	٪11.0٪)	.16٪(والحسومات

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق7.8٪7.8٪)6.1٪(النمو في الحجم المباع

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

ــرة الممتــدة مــن العــام 2019م وحتــى العــام 2021م. كان توّجــه  يجــب اإلشــارة إلــى أّن الشــركة قامــت بمنــح خصومــات عاليــة نســبياً خــالل الفت
الشــركة يقضــي بمنــح خصومــات وتخفيضــات عاليــة القيمــة بهــدف تحفيــز الشــراء وجــذب عمــالء جــدد نظــراً إلــى رغبــة الشــركة بتوســيع قاعــدة 

عمالئهــا.
 

بشــكل عــام، تتضمــن الخصومــات التــي تمنــح للعمــالء ضمــن حمــالت التســويق ولــدى التســديد المبكــر باإلضافــة إلــى الحســومات التعاقديــة التــي 
يتــم تحديدهــا ضمــن العقــود الموقعــة مــع العمــالء والتــي تمنــح للعمــالء لــدى شــرائهم لكميــات محــددة مــن المنتجــات. )مــن أجــل معلومــات أكثــر 

عــن الخصومــات والحســومات، الرجــاء اإلطــالع علــى الجــدول الالحــق(.
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6-5-1-2  الخصومات والحسومات

يوضح الجدول التالي الخصومات والحسومات للشركة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )9(:  الخصومات والحسومات

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

 )	.4٪( )20.6٪( 15.4٪  	10.55  298.	1  	11.52 الحسومات

 2.5	٪ 206.1٪ )42.7٪( 7.849  2.564  	4.47 العروض

 )15.0٪( )41.2٪(22.7٪  50	.1  2.295  1.870 الخصومات

 10.0٪  )1.8٪(	.	2٪  16.469  16.778  	60.	1 بيع بخصومات

 7.3٪ 3.7٪ 11.0٪  36.221  34.936  31.469 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

الحســومات هــي حســومات محــددة فــي العقــود الموقعــة مــع بعــض العمــالء. تعطــى هــذه الحســومات للعمــالء لــدى شــرائهم كميــات محــددة مــن 
البضائــع والمنتجــات. ويتــم تحديــد الكميــات التــي يجــب علــى العميــل شــراءها مــن أجــل الحصــول علــى الحســومات وترتفــع نســبة الحســومات مــع 
ارتفــاع الكميــات المشــترات. ارتفعــت قيمــة الحســومات الممنوحــة للعمــالء بنســبة 15.4٪ مــن 11.5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 
	.	1 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م، قبــل أن تنخفــض بنســبة 20.6٪ إلــى 10.6 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2021م. يجــب اإلشــارة 
إلــى أّن حركــة هــذه الحســومات ال ترتبــط بحركــة اإليــرادات بشــكل عــام بــل بحجــم المشــتريات المقتنــاة مــن قبــل العمــالء الذيــن تتضمــن عقودهــم 
حســومات. يجــب اإلشــارة إلــى أّن الحســومات المشــار إليهــا فــي هــذا المقطــع ال تمنــح لجميــع عمــالء الشــركة بــل عــادّة مــا تكــون محصــورة بعــدد 

معّيــن مــن كبــار العمــالء.

العــروض هــي عــروض تســويقية و خصومــات تمنــح علــى بضائــع الشــركة المعروضــة فــي المحــالت ومراكــز البيــع. عــادّة مــا يكــون الهــدف مــن هــذه 
العــروض تنشــيط مبيعــات األصنــاف البطيئــة الحركــة. انخفضــت قيمــة هــذه العــروض بنســبة 42.7٪ مــن 4.5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 
2019م إلــى 2.6 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م، حيــث أّن حجــم العــروض والحمــالت التســويقية انخفــض بشــكل ملحــوظ خــالل فتــرة 
انتشــار جائحــة الكورونــا و فتــرة اإلغالقــات التــي رافقتهــا. فــي العــام 2021م وبعــد االنحســار الجزئــي لجائحــة الكورونــا، عــاد النشــاط التســويقي 
وارتفــع بحيــث ارتفعــت قيمــة العــروض بنســبة 206.1٪ مــن 2.6 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م إلــى 7.8 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 

2021م.

الخصومــات هــي خصومــات الدفعــات المبكــرة. تتــرواح مــدة الســماح التــي تمنحهــا الشــركة لعمالئهــا بغيــة تســديد مســتحقات الشــركة بيــن 0	 
يــوم و 90 يــوم. ويتــم منــح خصومــات علــى المســتحقات للعمــالء الذيــن يســددون المبالــغ مســبقاً أو بشــكل مبكــر. تتقلــب قيمــة هــذه الخصومــات 

حســب حركــة الدفــع المبكــر وعــدد العمــالء الذيــن يســددون مبكــراً وقيمــة الفواتيــر المســددة مبكــراً.

بيــع بخصومــات هــي خصومــات تقــوم الشــركة بمنحهــا حاليــاً للعمــالء محــدودي الحجــم )المحــالت الصغيــرة ومراكــز البيــع المحــدودة الحجــم(. 
كمــا ذكرنــا أعــاله، تهــدف سياســية الشــركة الحاليــة إلــى توســيع قاعــدة عمالئهــا عبــر جــذب عمــالء مختلفــي الحجــم. ارتفعــت قيمــة هــذه 

ــن 2019م و2021م.   ــدة مــا بي ــرة الممت ــن الفت ــرة مــا بي ــاً خــالل الفت الخصومــات تدريجي
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6-5-1-3  منتجات التصنيع

يوضح الجدول التالي إيرادات منتجات التصنيع للشركة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )10(: منتجات التصنيع

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

    مناديل الورق:

 	.8٪19.9٪)2.2٪( 7	255.6  229.	21 218.021 الورق – منتج لب السليلوز

 )2.8	٪(6.	5٪)70.6٪( 446.	1  8.752  29.819 الورق – منتج معاد تصنيعه

 4.	٪)2.8٪(9.9٪ 08.846	  17.690	 289.019 المنتجات األخرى

 3.8٪7.1٪0.5٪ 577.929  539.671 536.859 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

تتألــف منتجــات التصنيــع بشــكل أساســي مــن منتجــات الــورق والتــي تنقســم إلــى فئتيــن: فئــة منتــج لــب الســليلوز والتــي تضــم ورقــاً فاخــراً وفئــة 
الــورق المعــاد تصنيعــه والتــي تضــم منتجــات أكثــر تقليديــة. وبينمــا ترتفــع أســعار فئــة ورق منتــج لــب الســليلوز الــذي يعتبــر أكثــر جــودة كونــه مصنــوع 
مــن مــواد لــب الســليلوز، عــادّة مــا تكــون أســعار فئــة المنتــج المعــاد تصنيعــه منخفضــة وفــي متنــاول القســم األكبــر مــن العمــالء، حيــث أّن هــذه الفئــة 

مــن الــورق تصنــع مــن الــورق التالــف والتــي تعتبــر تكلفــة شــراء أقــل مــن لــب الســليلوز.

باإلضافــة إلــى المنتجــات المذكــورة أعــاله، تضــّم منتجــات التصنيــع منتجــات أخــرى تشــمل بشــكل رئيســي مناديــل الوجــه، مناديــل الطعــام ومناديــل 
االســتخدام الشخصي. 

ارتفعــت مبيعــات منتجــات التصنيــع بنســبة 0.5٪ مــن 6.9	5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 9.7	5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 
2020م، مــع ارتفــاع إضافــي بنســبة 7.1٪ إلــى 577.9 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2021م. كان االرتفــاع متركــزاً بشــكل رئيســي بارتفــاع مبيعــات 
المنتجــات األخــرى والتــي ارتفعــت بنســبة 9.9٪ مــن 289.0 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 17.7	 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 
2020م. باإلضافــة إلــى الخصومــات العاليــة التــي منحــت للعمــالء، تأّثــر االرتفــاع المذكــور بارتفــاع المبيعــات عبــر عــدد مــن قنــوات التوزيــع نتيجــة 

اســتراتيجيات جديــدة قضــت بالتركيــز علــى تنشــيط مبيعــات قنــوات البيــع التــي كانــت مبيعاتهــا محــدودة القيمــة فــي فتــرات ســابقة.

قابــل االرتفــاع المذكــور فــي مبيعــات المنتجــات األخــرى انخفاضــاً فــي مبيعــات ورق لــب الســليلوز والــورق المعــاد تصنيعــه. جــاء انخفــاض مبيعــات 
ورق لــب الســليلوز متأثــراً بانخفــاض ســعر البيــع، نتيجــة انخفــاض أســعار المــواد األوليــة والتــي أّدت الــى انخفــاض أســعار البيــع. وقــد انخفضــت 
مبيعــات ورق لــب الســليلوز بنســبة 2.2٪ مــن 218.0 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 2.	21 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م. 
مــن جهــة أخــرى، انخفضــت مبيعــات الــورق المعــاد تصنيعــه بنســبة 70.6٪ مــن 29.8 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 8.8 مليــون 
ريــال ســعودي فــي العــام 2020م. جــاء االنخفــاض فــي مبيعــات الــورق المعــاد تصنيعــه مرتبطــاً بانخفــاض ســعر بيــع ورق لــب الســليلوز، حيــث أّن 
انخفــاض ســعر بيــع فئــات ورق لــب الســليلوز جعــل هــذا المنتــج بمتنــاول فئــة أكبــر مــن العمــالء، األمــر الــذي أّدى إلــى انخفــاض مبيعــات الــورق 

المعــاد تصنيعــه بشــكل مؤقــت.

ارتفعــت مبيعــات منتجــات التصنيــع بنســبة 7.1٪ مــن 9.7	5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م إلــى 577.9 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 
2021م. كان االرتفــاع مدفوعــاً بشــكل رئيســي بارتفــاع مبيعــات منتجــات ورق لــب الســليلوز بنســبة 19.9٪ مــن 2.	21 مليــون ريــال ســعودي فــي 
العــام 2020م إلــى 255.6 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2021م. كان االرتفــاع مدفوعــاً بارتفــاع ســعر البيــع الــذي تحّســن بيــن العــام 2020م و 
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العــام 2021م بعــد ارتفــاع أســعار المــواد األوليــة مــن جديــد. كمــا تأّثــر ارتفــاع مبيعــات ورق لــب الســليلوز بارتفــاع كميــة المبيــع نتيجــة منــح أســعر 
تنافســية واتبــاع سياســات تســويقية فعالــة مــا بيــن 2020م و 2021م.  

6-5-1-4  منتجات التجارة واألخرى

يوضح الجدول التالي إيرادات منتجات التجارة واألخرى للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )11(: منتجات التجارة واألخرى

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

8.6	٪59.6٪ 	.20٪ 9	2.7	  20.508  17.048 ورق االستهالك

75.0٪ 109.6٪46.1٪ 52	.14  6.847  4.688 منتجات أخرى

 47.2٪72.1٪25.9٪ 47.091  55	.27  6	21.7 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

ّســجلت مبيعــات التجــارة والمبيعــات األخــرى ارتفاعــاً تدريجيــاً فــي اإليــرادات مــا بيــن 2019م و 2021م. ارتفعــت المبيعــات بنســبة 25.9٪ مــن 
21.7 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 27.4 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م، مــع ارتفــاع إضافــي بنســبة 72.1٪ إلــى 47.1 
مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2021م. كمــا فــي حالــة المبيعــات المصّنعــة، فقــد تأّثــر االرتفــاع فــي مبيعــات التجــارة بالخصومــات الممنوحــة و 

السياســات واالســتراتيجية البيعيــة الجديــدة التــي تــم اتباعهــا. كمــا تأّثــر االرتفــاع فــي ازديــاد الطلــب علــى منتجــات ورق االســتهالك.

6-5-2  تكلفة اإليرادات للشركة

يوضح الجدول التالي تفاصيل تكلفة مبيعات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )12(: تكلفة إيرادات للشركة

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

مــواد خــام، مــواد مســتهلكة 
تامــة  فــي منتجــات  وتغيــر 

الصنــع
28	.891240.779 	0	.222 )٪15.2(٪25.9٪	.	

0.6٪)6.	٪(4.9٪ 49.018 750.826	48.4استهالك

1.8٪7.9٪)9.	٪( 	7.89	 5.107	0	6.5	منافع
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ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

رواتب، أجور ومزايا 
6.8٪7.0٪6.5٪ 5.077	 2.791	0.776	موظفين أخرى

)15.8٪(9.6٪)	.5	٪( 9.967 14.0599.092صيانة

)14.9٪()15.7٪()14.2٪( 4.477 12	.6.1885عقود عمل

10.8٪)6.	٪(	.27٪ 	5	.4 	5464.51.	تأمين 

22.7٪16.8٪28.9٪ 2.222 1.4751.902إطفاء

)5.	٪(1.8٪)8.5٪( 1.272 671.250	.1مصروف إيجار

خسارة االنخفاض في 
قيمة ممتلكات وآالت 

ومعدات
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-960-

68.0٪	.95٪44.5٪ 5.246 1.8582.686أخرى

2.8٪17.5٪)10.0٪( 452.749 428.127385.219اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية

شــّكلت كل مــن تكلفــة المــواد وتكلفــة االســتهالك وأتعــاب الموظفيــن المباشــرة للنشــاطات التجاريــة األساســية الحصــة األكبــر مــن إجمالــي تكلفــة 
ــرة  ــات خــالل الفت ــة المبيع ــي تكلف ــى مــا نســبته 65.4٪ مــن إجمال ــن عــام 2019م وعــام 2021م إذ اســتحوذت عل ــرة مــا بي ــات خــالل الفت المبيع

المذكــورة.

ــاج. انخفضــت تكلفــة المــواد الخــام، مــواد  ــة اإلنت ــورق المســتخدمة فــي عملي ــة ومــواد لــب ال تضــّم تكلفــة مــواد الخــام تكاليــف المــواد الكيميائي
مســتهلكة وتغيــر فــي منتجــات تامــة الصنــع بنســبة 15.2٪ مــن 9.	28 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 240.8 مليــون ريــال ســعودي فــي 
عــام 2020م ويعــود االنخفــاض إلــى انخفــاض تكلفــة المــواد األوليــة فــي الســوق العالميــة عقــب انتشــار جائحــة الكورونــا. عــادت تكلفــة المــواد خــام 
والمــواد المســتهلكة والتغيــر فــي المنتجــات التامــة الصنــع وارتفعــت بنســبة 25.9٪ مــن 240.8 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 2.	0	 
مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م بعــد انخفــاض أســعار المــواد الخــام. يجــب اإلشــارة إلــى أّن أســعار المــواد الخــام قــد تتقلــب بشــكل مســتمر 

وتتأّثــر بمســتوى العــرض والطلــب العالمــي.

ارتبطــت تكلفــة االســتهالك المتضمنــة ضمــن خانــة تكلفــة اإليــرادات بــآالت اإلنتــاج بشــكل رئيســي. ارتفعــت تكلفــة االســتهالك بنســبة 4.9٪ مــن 
ــي تمــت  ــر اإلضافــات الت ــك نتيجــة تأثي ــال ســعودي فــي عــام 2020م وكان ذل ــون ري ــى 50.8 ملي ــال ســعودي فــي عــام 2019م إل ــون ري 48.4 ملي
علــى األصــول المقابلــة )خاصــة اآلالت والمعــدات(. عــالوة علــى ذلــك، تــم إعــادة تقييــم األصــول الشــركة غيــر العاملــة والتــي ســّجلت زيــادة فــي 
االهــالكات نظــراً إلــى أّن قيمتهــا الدفتريــة اعلــى مــن القيمــة العادلــة. انخفضــت تكلفــة االســتهالك بنســبة 6.	٪ مــن 50.8 مليــون ريــال ســعودي 

فــي عــام 2020م إلــى 49.0 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م وكان هــذا االنخفــاض ضمــن ســياق العمــل العــادي.

تتضمــن تكلفــة المنافــع تكلفــة المــاء و الكهربــاء والمصاريــف المشــابهة األخــرى التــي تتكبدهــا الشــركة خــالل عمليــة اإلنتــاج اليومــي. انخفضــت 
تكلفــة المنافــع بنســبة 9.	٪ مــن 6.5	 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 5.1	 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م ويعــود ســبب هــذا 
االنخفــاض إلــى تحّســن فــي مســتوى كفــاءة اإلنتــاج. ارتفعــت تكلفــة المنافــع بنســبة 7.9٪ مــن 5.1	 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 
7.9	 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م ضمــن ســياق العمــل العــادي ونتيجــة ارتفــاع جزئــي طــرأ علــى مســتوى اإلنتــاج والــذي أّدى بــدوره إلــى 

ارتفــاع اإليــرادات خــالل العــام 2021م.
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ارتفعــت رواتــب، أجــور ومزايــا موظفيــن أخــرى بنســبة 6.5٪ مــن 0.8	 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 2.8	 مليــون ريــال ســعودي فــي 
عــام 2020م، ونتــج هــذا االرتفــاع عــن الزيــادة فــي عــدد الموظفيــن حيــث تــم تعييــن عــدد مــن الموظفيــن بهــدف دعــم عمليــة اإلنتــاج، حيــث تقضــي 
سياســة الشــركة الحاليــة باالعتمــاد علــى موظفيــن بــدوام كامــل عوضــاً عــن االعتمــاد علــى موظفيــن بــدوام جزئــي. اســتمرت مصاريــف الرواتــب، 
واألجــور والمزايــا فــي االرتفــاع بنســبة 7.0٪ فــي عــام 2021م لتصــل الــى 5.1	 مليــون ريــال ســعودي ويرجــع ذلــك باألســاس الــى الحوافــز التــي 
تــم منحهــا للموظفيــن والتــي بلغــت 1.1 مليــون ريــال ســعودي فــي ذلــك العــام. كمــا تأّثــر االرتفــاع المشــار اليــه بتعييــن موظفيــن إضافييــن لدعــم 

االرتفــاع المســتمر فــي عمليــة اإلنتــاج. 

يتــم تكبــّد مصاريــف الصيانــة خــالل عمليــات الصيانــة والتصليــح التــي تجــري بشــكل مســتمر فــي مصانــع الشــركة. انخفضــت مصاريــف الصيانــة 
ــى  ــال ســعودي فــي عــام 2020م ويعــزى هــذا االنخفــاض إل ــون ري ــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 9.1 ملي ــون ري بنســبة 	.5	٪ مــن 14.1 ملي
انخفــاض نطــاق وعــدد عمليــات الصيانــة والتصليــح خــالل العــام 2020م بعــد انتشــار جائحــة الكورونــا. وعلــى الجانــب االخــر ارتفعــت مصاريــف 
الصيانــة بنســبة 9.6٪ مــن 9.1 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 10.0 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م بعــد انحســار جائحــة 

الكورونــا و إجــراء عــدد مــن عمليــات الصيانــة والتصليــح بهــدف تنشــيط اآلالت والمعــدات.

ــم اســتقدامهم بــدوام جزئــي، حيــث تعاقــدت الشــركة مــع عــدد مــن شــركات التوظيــف بهــدف  تكلفــة العقــود هــي مرتبطــة بالموظفيــن الذيــن يت
تأميــن عمالــة مؤقتــة. انخفضــت تكلفــة عقــود عمــل بنســبة 14.2٪ مــن 6.2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 	.5 مليــون ريــال ســعودي 
فــي عــام 2020م، واســتمرت فــي االنخفــاض بنســبة 15.7٪ خــالل عــام 2021م لتصــل إلــى 4.5 مليــون ريــال ســعودي ويعــود هــذا االنخفــاض الــى 

توجــه اإلدارة الجديــد الــى التقليــل مــن االعتمــاد علــى الموظفيــن المؤقتيــن وتوظيــف موظفيــن بــدوام كامــل.

اشــتملت تكاليــف التأميــن علــى تكاليــف تأميــن آالت ومعــدات اإلنتــاج وتكاليــف التأميــن الطبــي لفريــق عمــل اإلنتــاج. ارتفعــت تكاليــف التأميــن 
ــال ســعودي فــي العــام 2020م، نتيجــة ارتفــاع عــدد  ــون ري ــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 4.5 ملي ــون ري الطبــي بنســبة 	.27٪ مــن 5.	 ملي

ــن 2020م و2021م. ــن العامي ــن مســتقرة نســبًيا بي ــت تكلفــة التأمي ــن. ظل ــن المشــمولين ضمــن بواليــس التأمي الموظفي

مصاريــف اإلطفــاء مرتبطــة باألصــول التــي اقتنتهــا الشــركة عبــر عقــود إيجــار رأس ماليــة واألصــول غيــر الملموســة التــي تشــمل بشــكل أساســي 
برامــج الحاســوب. ارتفعــت هــذه المصاريــف بنســبة 28.9٪ مــن 1.5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 1.9 مليــون ريــال ســعودي فــي 
العــام 2020م، مــع ارتفــاع إضافــي بنســبة 16.8٪ إلــى 2.2 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2021م. ارتبــط االرتفــاع بــاألرض التــي اقتنتهــا الشــركة 

فــي الكويــت واإلضافــات والزيــادات التــي طــرأت علــى األصــول غيــر الملموســة.

اســتقرت مصاريــف اإليجــار عنــد 1.4 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م و	.1 مليــون ريــال ســعودي فــي العاميــن مــا بيــن 2020م و2021م 
وارتبطــت هــذه المصاريــف بإيجــارات المصانــع واألراضــي والمركبــات التــي اقتنتهــا الشــركة عبــر عقــود إيجــار رأس مالــي.

خســارة االنخفــاض فــي قيمــة ممتلــكات و آالت ومعــدات هــي مصاريــف تــم تســجيلها لعكــس انخفــاض فــي قيمــة الممتلــكات والمعــدات، حيــث تقــوم 
الشــركة بإجــراء عمليــات دوريــة لتقييــم حالــة األصــول والممتلــكات.

المصاريــف األخــرى هــي مصاريــف متنوعــة تتضمــن تكاليــف التنظيــف و التخلــص مــن متخلفــات اإلنتــاج ومصاريــف الفروقــات فــي أســعار المــواد 
فــي طلبــات الشــراء والمصاريــف الفعليــة المتكبــدة. تتقلــب هــذه المصاريــف بشــكل دوري ضمــن ســياق العمــل العــادي. ارتفعــت هــذه المصاريــف 
االخــرى بنســبة 44.5٪ مــن 1.9 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 2.7 مليــون ريــال ســعودي، مــع ارتفــاع إضافــي بنســبة 	.95٪ إلــى 

5.2 مليــون ريــال ســعودي خــالل العــام 2021م.
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6-5-3  مصاريف عمومية وإدارية

يوضح الجدول التالي تفاصيل المصاريف العمومية واإلدارية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )	1(: مصاريف عمومية وإدارية

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

رواتب ، أجور ومزايا 
)6.6٪(14.2٪)6.	2٪(728.490	2.65924.9	موظفين أخرى

)5.7٪()2.	٪()8.1٪(	1.8801.7291.67استهالك

مخصص مقابل دفعات 
ال ينطبق)50.6٪(ال ينطبق1	1.8849-مقدمة للرسوم الجمركية

أتعاب قانونية ، مهنية 
)19.2٪()2.4٪()2.		٪(2.6761.7881.745واستشارات

8.9٪71.0٪)0.6	٪(2.0791.4422.467اتصاالت وتقنية معلومات 

مخصص مخزون بطئ 
ال ينطبق)100.0٪(ال ينطبق-1.000-الحركة

)40.6٪()5.	٪()4.	6٪(1.257460444سفر

)29.0٪()24.9٪()2.9	٪(922619465مصاريف ورسوم حكومية

)47.7٪()5.		٪()58.9٪(29812281ايجار

14.2٪121.7٪)41.2٪(2	4082405إصالح وصيانة

9.9٪27.8٪)5.4٪(5.1766.614	5.47أخرى

)4.5٪(10.3٪)17.3٪(47.65139.39743.441اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية

شــكلت رواتــب، أجــور ومزايــا موظفيــن أخــرى مــا نســبته 66.0٪ مــن إجمالــي المصاريــف العموميــة واإلداريــة مــا بيــن الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 
2019م و2021م. تتضمــن هــذه الرواتــب و األجــور ومزايــا الموظفيــن األخــرى رواتــب وأجــور الموظفيــن اإلدارييــن بشــكل أساســي )أقســام اإلدارة 
ــال  ــون ري ــن أخــرى انخفــاض بنســبة 6.	2٪ مــن 2.7	 ملي ــا موظفي ــب، أجــور ومزاي ــف روات أقســام المحاســبة وقســم الشــراء(. شــهدت مصاري
ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 24.9 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م. بينمــا ارتفعــت الرواتــب، واألجــور ومزايــا الموظفيــن األخــرى فــي عــام 
2021م بنســبة 14.2٪ مــن 24.9 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 28.5 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م. كان االنخفــاض فــي 
العــام 2020م متأّثــراً بعكــس المصاريــف اإلكتواريــة ومصاريــف نهايــة الخدمــة التــي كانــت الشــركة قــد ســّجلتها فــي أعــوام ســابقة. جــاء االرتفــاع 

الالحــق فــي العــام 2021م متأّثــراً بتعييــن عــدد مــن الموظفيــن اإلدارييــن لمواكبــة االرتفــاع فــي حجــم النشــاط.
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انخفــض مصــروف االســتهالك بنســبة 8.1٪ مــن 1.9 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 1.7 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م ضمــن 
ســياق العمــل العــادي، بينمــا ظلــت تكلفــة اإلهــالك مســتقرة بيــن الفتــرة مــن عــام 2020م إلــى عــام 2021م عنــد 1.7 مليــون ريــال.

بلغــت قيمــة مخصــص مقابــل دفعــات مقدمــة للرســوم الجمركيــة 1.9 مليــون ريــال ســعودي و 0.9 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م والعــام 
ــن  ــم اســتيرادها مــن موردي ــي يت ــى المنتجــات الت ــة هــي مصاريــف تدفــع عل ــى أّن الدفعــات المقدمــة للرســوم الجمركي 2021م. يجــب اإلشــارة إل
خارجييــن. عندمــا تكــون البضائــع المســتوردة خاضعــة لإعفــاء الجمركــي، تســتطيع الشــركة اســترداد هــذه الرســوم. تــم حجــز المخصــص لتغطيــة 

أي مبالــغ دفعــات مقدمــة للرســوم الجمركيــة طويلــة األمــد وغيــر قابلــة للتحصيــل.

انخفضــت مصروفــات األتعــاب القانونيــة، المهنيــة واالستشــارات بنســبة 2.		٪ مــن 2.7 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 1.8 مليــون 
ريــال ســعودي فــي عــام 2020م، ويرجــع هــذا االنخفــاض إلــى عكــس أتعــاب االستشــارات التــي تــم دفعهــا للمستشــار المالــي الــذي تــم تعيينــه إلدارة 
عمليــات رفــع رأس المــال. بينمــا اســتقرت مصروفــات األتعــاب القانونيــة، المهنيــة واالستشــارات فــي عــام 2021م عنــد 1.7 مليــون ريــال ســعودي 
فــي العــام 2021م. يجــب اإلشــارة إلــى أّن مصاريــف األتعــاب القانونيــة والمهنيــة واالستشــارات تتضمــن مصاريــف مستشــار الشــركة و المراجــع 

الخارجــي و المستشــار المالــي ومصاريــف مرتبطــة أخــرى.

انخفضــت مصروفــات االتصــاالت وتقنيــة معلومــات بنســبة 0.6	٪ مــن 2.1 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 1.4 مليــون ريــال ســعودي 
فــي عــام 2020م ويرجــع هــذا االنخفــاض إلــى عكــس رســوم التراخيــص لبرامــج SAP و البالغــة 0.6 مليــون ريــال ســعودي والتــي كانــت قــد ســّجلتها 
الشــركة بالزيــادة. عــادت مصروفــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وارتفعــت مجــدداً فــي عــام 2021م بنســبة 71.0٪ لتصــل الــى 2.5 مليــون ريــال 

ســعودي نتيجــة اســتحواذ الشــركة علــى تطبيقــات جديــدة مرتبطــة ببرامــج الحاســوب.

مخصــص مخــزون بطــئ الحركــة الــذي تــم تســجيله مــا بيــن العــام 2020م والعــام 2021م هــو مخصــص مرتبــط بقطــع غيــار بطيئــة الحركــة تــم 
رصدهــا خــالل عمليــات التقييــم والجــرد التــي تجريهــا الشــركة بشــكل دوري.

ــال ســعودي فــي عــام 2020م  ــون ري ــى 0.5 ملي ــال ســعودي فــي عــام 2019م إل ــون ري انخفضــت مصروفــات الســفر بنســبة 4.	6٪ مــن 	.1 ملي
وكان هــذا االنخفــاض ناتــج عــن انخفــاض وتيــرة الرحــالت بيــن المــدن التــي يقــوم بهــا الموظفــون واإلداريــون منــذ انتشــار جائحــة الكورونــا، حيــث 
أصبحــت رحــالت العمــل للموظفيــن واإلدارييــن مقتصــرة علــى األمــور التجاريــة العاجلــة فقــط. اســتقرت مصروفــات الســفر فــي عــام 2021م عنــد 

0.4 مليــون ريــال ســعودي.

تضمنــت المصاريــف والرســوم الحكوميــة مصاريــف تجديــد إقامــات ومصاريــف نقــل كفــاالت ومصاريــف تجديــد اشــتراكات باإلضافــة إلــى 
مصاريــف حكوميــة أخــرى. انخفضــت هــذه المصاريــف تدريجيــاً مــن 0.9 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 0.6 مليــون ريــال ســعودي 
فــي العــام 2020م و 0.5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2021م. جــاء االنخفــاض نتيجــة خصومــات وحســومات حصلــت عليهــا الشــركة بعــد تحقيــق 

نســب ســعودة عاليــة منحــت علــى أثرهــا امتيــازات مــن الجهــات الحكوميــة.

ارتبطــت مصاريــف اإليجــار بعــدد مــن المكاتــب و المبانــي و الوحــدات الســكنية التــي قامــت الشــركة باســتئجارها مــا بيــن عامــي 2019م و 2021م. 
انخفضــت هــذه المصاريــف مــن 	.0 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 0.1 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م والعــام 2021م. جــاء 

االنخفــاض نتيجــة عكــس بعــض مصاريــف اإليجــار التــي تــم تســجيلها فــي فتــرات وســنوات ســابقة. 

ارتبطــت مصاريــف اإلصــالح والصيانــة بعمليــات الصيانــة واإلصــالح التــي يتــم إجراءهــا فــي المكاتــب والوحــدات الســكنية. انخفضــت مصاريــف 
اإلصــالح والصيانــة مــن 0.4 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 0.2 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م خــالل فتــرة انتشــار جائحــة 

الكورونــا. ثــّم عــادت المصاريــف وارتفعــت إلــى 0.5 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة أعمــال إصالحــات هيكليــة تــم إجراءهــا فــي عــدد مــن المبانــي.

انخفضــت المصروفــات العموميــة واإلداريــة األخــرى بنســبة 5.4٪ مــن 5.5 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 5.2 مليــون ريــال ســعودي 
فــي عــام 2020م. ثــّم ارتفعــت المصروفــات العموميــة واإلداريــة األخــرى بنســبة 27.8٪ مــن 5.2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 6.6 
مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م. تتضمــن هــذه المصاريــف مصاريــف متنوعــة كمصاريــف الضيافــة ومصاريــف تأميــن و مصاريــف منافــع و 

مصاريــف أخــرى.
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6-5-4  مصاريف بيع وتوزيع

يوضح الجدول التالي تفاصيل مصاريف بيع وتوزيع الشركة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )14(:  مصاريف بيع وتوزيع

ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

رواتب ، أجور ومزايا 
	.17٪18.1٪16.6٪6915.59018.404	.	1موظفين أخرى

4.5٪7.1٪2.0٪76	.15.91116.22817تنقالت وتكاليف لوجستية

)22.8٪(252.0٪)1.	8٪(1		.8.9541.5145مصاريف تسويق

)51.5٪()82.8٪(7.1	٪479	82.79	2.0إيجار سيارات المبيعات

16.0٪)19.2٪(66.5٪072.	802.		2.28عمولة مبيعات

9.4٪	.8	٪)5.	1٪(1.2551.0851.502مصاريف سفر 

	.	٪50.0٪)28.9٪(1.0717621.142إيجار مستودع 

)4.2٪()7.6٪()0.6٪(227.2756.718	.7أخرى

1.7٪10.1٪)6.0٪(52.20249.04954.024اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية

شــكلت مصاريــف تنقــالت وتكاليــف الرواتــب، أجــور ومزايــا موظفيــن األخــرى للعامليــن فــي األقســام المرتبطــة بالبيــع والتوزيــع الحصــة األكبــر 
مــن إجمالــي مصاريــف البيــع والتوزيــع خــالل الفتــرة الممتــدة بيــن العــام 2019م والعــام 2021م إذ اســتحوذت علــى مــا نســبته 62.4٪ مــن إجمالــي 

مصاريــف البيــع والتوزيــع خــالل الفتــرة المذكــورة.

ارتفعــت مصروفــات الرواتــب، األجــور ومزايــا الموظفيــن األخــرى المرتبطــة بنشــاط البيــع والتوزيــع بنســبة 16.6٪ مــن 4.	1 مليــون ريــال ســعودي 
فــي عــام 2019م إلــى 15.6 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م. ثــم اســتمرت أيضــا فــي االرتفــاع بنســبة 18.1٪ مــن 15.6 مليــون ريــال ســعودي 
فــي عــام 2020م إلــى 18.4 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م. وجــاء هــذا االرتفــاع بســبب تعييــن 9	 موظًفــا جديــًدا )بمــا فــي ذلــك الباعــة 
ومديــري التســويق ومديــري المؤسســات الحكوميــة والتجــار( الذيــن تــم تعيينهــم مــن أجــل مواكبــة عجلــة األعمــال. يجــب اإلشــارة إلــى أّن مصاريــف 

الرواتــب و األجــور ومزايــا الموظفيــن المشــار إليهــا هــي مرتبطــة بفريــق عمــل التوزيــع والتســويق.

تتضمــن مصاريــف التنقــالت و التكاليــف اللوجيســتية مصاريــف الشــحن ورواتــب الموظفيــن المســؤولين عــن الشــحن. ارتفعــت مصروفــات التنقــالت 
والتكاليــف اللوجســتية بنســبة 2.0٪ مــن 15.9 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 16.2 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م، بعــد 
ــادة متماشــية مــع ارتفــاع اإليــرادات بيــن العــام 2019م والعــام 2020م. كمــا  ارتفــاع رواتــب الموظفيــن فــي العــام 2020م، حيــث جــاءت هــذه الزي
ســّجلت مصروفــات التنقــالت والتكاليــف ارتفاعــاً لتصــل إلــى 17.4 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م نتيجــة االرتفــاع فــي أعــداد الموظفيــن.

مصاريــف التســويق هــي المصاريــف التــي يتــم تكبدهــا علــى الحمــالت اإلعالنيــة والحمــالت التســويقية المختلفــة ضمــن ســياق العمــل العــادي. 
انخفضــت هــذه المصاريــف بنســبة 1.	8٪ مــن 9.0 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 1.5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م نتيجــة 
ــّم ارتفعــت مصاريــف التســويق بنســبة ٪252.0  ــا. ث انحســار نطــاق وعــدد الحمــالت الدعائيــة و التســويقية خــالل فتــرة انتشــار جائحــة الكورون

لتصــل إلــى 	.5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2021م بعــد انحســار جائحــة الكورونــا. 
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ــع. ارتفعــت هــذه  ــع والتوزي ــق البي ــل فري ــم اســتئجارها لالســتخدام مــن قب ــي يت ّشــكلت مصاريــف إيجــار ســيارات المبيعــات إيجــار الســيارات الت
ــال ســعودي فــي العــام 2020م نتيجــة اســتئجار  ــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 2.8 مليــون ري المصاريــف بنســبة 7.1	٪ مــن 2.0 مليــون ري
عــدد جديــد مــن الســيارات ليتــم اســتخدامها مــن قبــل موظفــي التســويق الجــدد الذيــن تــم تعيينهــم خــالل العــام نفســه. عــادت المصاريــف نفســها 

وانخفضــت إلــى 0.5 مليــون ريــال ســعودي خــالل العــام 2021م بعــد رســملة مصاريــف اإليجــار المرتبطــة بعــدد مــن الســيارات.

ــم  ــال ســعودي فــي عــام 2020م. ث ــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 8.	 مليــون ري ــة المبيعــات بنســبة 66.5٪ مــن 	.2 مليــون ري ارتفعــت عمول
انخفضــت عمولــة المبيعــات بنســبة 19.2٪ مــن 8.	 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 1.	 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م. تقــوم 
ــب هــذه  ــي تتقل ــة، وبالتال ــع محــددة فــي سياســات مكتوب ــم أهــداف بي ــع و التســويق عقــب تحقيقه اإلدارة بتســديد هــذه العمــوالت لموظفــي البي

العمــوالت حســب عــدد الموظفيــن الذيــن حققــوا أهــداف المبيعــات المطلوبــة.

مصاريــف الســفر هــي مصاريــف تذاكــر الطيــران و اإلقامــة التــي يتــم صرفهــا أثنــاء رحــالت عمــل فريــق البيــع والتســويق. انخفضــت هــذه 
المصاريــف بنســبة 5.	1٪ مــن 	.1 مليــون ريــال ســعودي خــالل العــام 2019م إلــى 1.1 مليــون ريــال ســعودي خــالل العــام 2020م، حيــث اقتصــرت 
رحــالت العمــل علــى المهّمــات الضروريــة خــالل فتــرة انتشــار جائحــة الكورونــا. عــادت هــذه المصاريــف وارتفعــت بنســبة 	.8	٪ إلــى 1.5 مليــون 

ريــال ســعودي بعــد انحســار الجائحــة.

تتكبــد الشــركة مصاريــف إيجــار مســتودعات علــى أكثــر مــن 17 مســتودع تديــره الشــركة. انخفضــت مصاريــف إيجــار المســتودع بنســبة ٪28.9 
مــن 1.1 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 0.8 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م نتيجــة مراجعــة عــدد مــن عقــود اإليجــار والتــي 
أّدت إلــى انخفــاض ســعر اإليجــار. عــادت هــذه المصاريــف وارتفعــت بنســبة 50.0٪ إلــى 1.1 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2021م بعــد إعــادة 
تصنيــف جــزء مــن مصاريــف اإليجــار والتــي كانــت قــد صّنفــت ضمــن مصاريــف أخــرى فــي العــام 2020م إلــى مصاريــف إيجــار )كبنــد مســتقل( 

فــي العــام 2021م.

اســتقرت مصروفــات البيــع والتوزيــع األخــرى عنــد 	.7 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م وعــام 2020م. ثــّم انخفضــت بنســبة 7.6٪ مــن 	.7 
مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 6.7 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م ويعــزى هــذا االنخفــاض بشــكل أساســي إلــى عكــس مخصــص 

منتجــات تامــة باإلضافــة الــى اعــادة تبويــب اإليجــارات الخاصــة بمســتودع  شــركة تصنيــع الــورق مــن مصروفــات أخــرى الــى مصاريــف إيجــار.

مصاريف تمويلية

يوضح الجدول التالي التكاليف التمويلية - بالصافي للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )15(:  مصاريف تمويلية

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

 )26.9٪( )2.	1٪( )8.4	٪( 15.707  18.085  65	.29 قروض طويلة األجل

 )28.2٪( )1.6	٪( )24.7٪( 947.	  5.767  7.655 قروض قصيرة األجل

رسوم بنكية ومصاريف 
 )8.9	٪( )78.5٪( 7.	7٪ 1.981  9.222  08	.5 أخرى

 44.2٪ 89.5٪ 9.7٪ 9	8  	44  404 فائدة على التزام اإليجار

 )27.5٪( )32.9٪( )21.6٪( 22.473  33.517  42.732 إجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة
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تشمل المصاريف التمويلية األعباء التمويلية المتعلقة بالقروض، رسوم بنكية وفائدة على التزام اإليجار.

وانخفضــت المصاريــف التمويليــة المرتبطــة بالقــروض طويلــة األجــل بنســبة 8.4	٪ مــن 29.4 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 18.1 
مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م، مــع انخفــاض إضافــي بنســبة 2.	1٪ مــن 18.1 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 15.7 مليــون 
ريــال ســعودي فــي عــام 2021م وارتبــط هــذا االنخفــاض بشــكل رئيســي بتســديدات القــروض المســتمرة وإعــادة جدولــة دفعــات القــروض التجاريــة 

والقــروض األخــرى.

ــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 5.8  ــة المرتبطــة بالقــروض قصيــرة األجــل بنســبة 24.7٪ مــن 7.7 مليــون ري انخفضــت المصاريــف التمويلي
مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م،  مــع انخفــاض إضافــي بنســبة 1.6	٪ مــن 5.8 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 9.	 مليــون ريــال 
ســعودي فــي عــام 2021م نتيجــة تســديدات القــروض المســتمرة وإعــادة جدولــة دفعــات القــروض التجاريــة والقــروض األخــرى )كمــا ذكــر أعــاله(.

ــال ســعودي  ــون ري ــى 9.2 ملي ــال ســعودي فــي عــام 2019م إل ــون ري ــف األخــرى بنســبة 7.	7٪ مــن 	.5 ملي ــة والمصاري ارتفعــت الرســوم البنكي
فــي عــام 2020م ويرجــع هــذا االرتفــاع إلــى تكّبــد الشــركة مصاريــف إعــادة جدولــة القــروض التــي تــم إجراءهــا خــالل العــام 2020م.  وانخفضــت 
ــال ســعودي فــي عــام  ــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 2.0 مليــون ري ــة والمصاريــف األخــرى بنســبة 78.5٪ مــن 9.2 مليــون ري الرســوم البنكي

ــر بحجــم ونطــاق المعامــالت البنكيــة التــي يتــم إجراءهــا. 2021م.يجــب اإلشــارة إلــى أّن هــذه المصاريــف تتقلــب بشــكل دوري وتتأّث

ظلــت الفائــدة علــى التــزام اإليجــار مســتقرة عنــد 0.4 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م وعــام 2020م. ارتفعــت الفائــدة علــى التــزام اإليجــار 
بنســبة 89.5٪ مــن 0.4 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 0.8 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م ويعــزى هــذا االرتفــاع بشــكل أساســي 

إلــى إضافــات علــى أصــول التزامــات اإليجــار.

6-5-5  مصاريف وإيرادات أخرى، صافي

يوضح الجدول التالي تفاصيل )مصاريف( إيرادات أخرى - بالصافي للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )16(: إيرادات ومصاريف أخرى، صافي

ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م -2021م2021م2020م2021م2020م2019م

استعادة أموال بيع ارض 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق00	.17--في 2017

مخصص مقابل مدينون 
ال ينطبق)100.0٪(ال ينطبق-)654.	1(-أخرون 

مخصص مقابل الذمم 
)100.0٪(ال ينطبقال ينطبق--)6.875(المدينة

خسارة االنخفاض في 
قيمة ممتلكات ، آالت 

ومعدات الغير مستخدمة
)	.22	()616()1.294()٪80.9(٪110.1)٪	6.6(

خسارة استبعاد شركة 
)100.0٪(ال ينطبقال ينطبق--)7	2.	(تابعة

ربح بيع ممتلكات ، آالت 
)8.	6٪()56.2٪()70.1٪(64159	1.216ومعدات 
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ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م -2021م2021م2020م2021م2020م2019م

)100.0٪()100.0٪()96.4٪(-2.65696رد رصيد دائنون 

29.7٪)	.8	1٪()9.2	5٪()822(2.146)489(أخرى ، صافي 

ال ينطبق)231.6٪(17.2٪15.343)11.663()9.952(اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

شــهد العــام 2021م اســتعادة أمــوال بيــع ارض فــي عــام 2017 والبالغــة قيمتهــا 	.17 مليــون ريــال ســعودي. يجــب اإلشــارة إلــى أّن المبلــغ المذكــور 
والــذي تــم تســجيله كإيــراد فــي العــام 2021م هــو مرتبــط بتأييــد الحكــم الصــادر لصالــح الشــركة فــي قضيــة بيــع أراضــي الشــركة بإلــزام المشــتري 
بســداد مبلــغ 	.17 مليــون ريــال لصالــح الشــركة. يجــب اإلشــارة إلــى أّن اإليــراد المذكــور والــذي يعتبــر إيــراد غيــر متكــرر وغيــر مرتبــط بشــكل وثيــق 

بعمليــات الشــركة األساســية كان العامــل األبــرز الــذي أّدى الــى ارتفــاع صافــي الدخــل الشــركة مــا بيــن العــام 2020م والعــام 2021م.

ارتبــط مخصــص مقابــل مدينــون آخــرون بعمليــة بيــع إحــدى الشــركات »الشــركة المغربيــة لصناعــة الــورق« فــي المغــرب. تــم تســجيل مبلــغ بقيمــة 
7.	1 مليــون ريــال ســعودي ضمــن الذمــم المدينــة األخــرى عقــب عمليــة البيــع. عــادت الشــركة وأقامــت دعــوى قضائيــة إللغــاء عمليــة البيــع. علــى 
هــذا األثــر، تــم تســجيل مخصــص مقابــل مبلــغ الـــ 7.	1 مليــون ريــال ســعودي الــذي كان قــد تــم تســجيله فــي الســابق. يعــّد المصــروف المذكــور 

الــذي ســّجل فــي العــام 2020م مصروفــاً غيــر متكــرر وغيــر مرتبــط بعمليــات الشــركة األساســية. 

ســّجلت الشــركة مخصــص مقابــل الذمــم المدينــة بقيمــة 6.9 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م. ارتبــط المخصــص بأرصــدة مدينــة متأخــرة 
ارتــأت الشــركة أّنهــا غيــر قابلــة للتحصيــل. يجــب اإلشــارة إلــى أّن الشــركة تقــوم بشــكل دوري بدراســات مــن أجــل تقييــم حالــة األرصــدة المدينــة.

ــكات والمعــدات بقيمــة 2.	 مليــون ريــال ســعودي و0.6 مليــون ريــال ســعودي و	.1  تــم تســجيل خســارات انخفــاض فــي قيمــة األصــول والممتل
مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م والعــام 2020م والعــام 2021م علــى التوالــي. نتجــت هــذه الخســارات عــن عمليــات تقييــم لحالــة األصــول 
والمعــدات، حيــث تقــوم الشــركة بإجــراء دراســات تقييــم ســنوية لتحديــد مــا إذا كان الزمــاً حجــز أي مخصــص انخفــاض فــي قيمــة األصــول 

ــدات. والمع

ســّجلت الشــركة خســارة بقيمــة 2.	 مليــون ريــال ســعودي كانــت مرتبطــة بعمليــة بيــع إحــدى الشــركات التــي امتلكتهــا الشــركة فــي المغــرب. بلغــت 
ــغ 7.	1 مليــون ريــال ســعودي، وتــم تســجيل خســارة بقيمــة 2.	 مليــون  ــّة بمبل قيمــة أصــول الشــركة المباعــة 16.9 مليــون ريــال ســعودي مقارن
ريــال ســعودي خــالل ســنة البيــع. تعتبــر هــذه الخســارة مصــروف غيــر متكــرر وغيــر مرتبــط بعمليــات الشــركة اليوميــة، وبالتالــي ال يتوقــع تســجيل 

مصــروف مشــابه ضمــن ســياق العمــل العــادي.

تــم تســجيل ربــح بقيمــة 1.2 مليــون ريــال ســعودي و0.4 مليــون ريــال ســعودي و0.2 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م والعــام 2020م والعــام 
2021م علــى التوالــي. نتجــت هــذه الخســارات عــن عمليــات بيــع آالت ومعــدات متفرقــة. يجــب اإلشــارة إلــى أّن قيمــة هــذه الخســائر أو األربــاح 

المرتبطــة بعمليــة بيــع األصــول تتقلــب ضمــن ســياق العمــل العــادي وترتبــط بعــدد وقيمــة وحالــة األصــول المباعــة.

تــم تســجيل إيــراد رد رصيــد دائنــون بقيمــة 2.7 مليــون ريــال ســعودي و0.1 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م والعــام 2020م. ارتبــط اإليــراد 
ــم  ــة التــي ت ــع المشــحونة المواصفــات المطلوب ــة لعــدد مــن المورديــن قــررت الشــركة عكســها، بعــد عــدم مطابقــة البضائ المذكــور بأرصــدة دائن

تحديدهــا فــي طلبــات الشــراء. يجــب اإلشــارة إلــى أّن اإليــراد المذكــور هــو إيــراد غيــر متكــرر ال يتــم تســجيله عــادّة فــي ســياق العمــل العــادي.

تحــول بنــد أخــرى ضمــن المصاريــف األخــرى، مــن خســائر بقيمــة 0.5 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى أربــاح بقيمــة 2.1 مليــون ريــال 
ســعودي فــي عــام 2020م، قبــل أن يتحــول مجــدداً إلــى خســارة بقيمــة 0.9 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م. تتضمــن هــذه المصاريــف واألربــاح 

إيــرادات وتكاليــف مختلفــة غيــر مرتبطــة بشــكل وثيــق بعمليــات الشــركة اليوميــة.
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٦-٦  قائمة المركز المالي الموحدة

يقدم الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركة كما في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )17(:  قائمة المركز المالي األولية الموحدة 

ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 2021م2021م2020م2021م2020م2019م

الموجودات

موجودات غير متداولة

)4.7٪()6.0٪()4.	٪(20551.065	.606.649586ممتلكات، آالت ومعدات

)9.9٪()	.1٪()17.7٪(0.54125.15024.817	موجودات غير ملموسة 

1.5٪)1.6٪(4.8٪21.908	22.27	21.25استثمار في شركة زميلة

)4.7٪()5.7٪()8.	٪(597.790	74.		6	658.44الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة

)	.2٪()9.	٪()0.7٪(12	.89.41188.77485مخزون

4.2٪26.2٪)14.0٪(9	7.972118.609149.7	1ذمم مدينة تجارية 

---4.000	--ودائع قصيرة االجل

دفعات، ومدفوعات مقدمة 
6.		٪8.7	2٪)	.47٪(7.96220.01967.794	وموجودات أخرى 

89.8٪9.	17٪1.5	٪068.	4	11.95915.72نقد وما في حكمه

17.0٪	.56٪)	.12٪(79.914	125.	0524	.277الموجودات المتداولة

2.2٪11.5٪)	.6٪(5.747876.868977.704	9الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

44.5٪108.7٪-92.00092.000192.000رأس المال 

ال ينطبق917.8٪ال ينطبق57	.	0		-احتياطي نظامي 

)68.0٪()87.5٪()17.9٪()6.804()6	6.1()7.476(احتياطات أخرى

ال ينطبق4.4	7٪)125.2٪()764(2.969)11.802(أرباح مبقاه 
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ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 2021م2021م2020م2021م2020م2019م

حقوق ملكية عائدة إلى 
71.0٪8.4	1٪22.6٪89.162212.561	72.72مساهمي الشركة

)8.4٪()29.0٪(18.1٪1.025	1.2221.44حصص غير مسيطرة

70.0٪5.7	1٪22.5٪586.	94590.60521.	7حقوق الملكية

المطلوبات

مطلوبات غير متداولة

قروض متوسطة وطويلة 
األجل – الجزء غير 

المتداول
	58.824	66.241	29.22	٪2.1)٪10.1()٪4.2(

مكافآت نهاية الخدمة 
1.9٪	.14٪)9.1٪(19.82818.01820.597للموظفين

التزامات عقود اإليجار - 
6.	2٪	.	6٪)6.5٪(7.5697.07911.557الجزء غير المتداول

)	.	٪()7.7٪(	.1٪77	.61	8		.91	86.222	المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة

9.6٪41.0٪)14.9٪(	119.176168.06	140.02قروض قصيرة األجل

قروض متوسطة وطويلة 
)2.9	٪()8.4	٪()26.8٪(154.	206.622151.2859األجل - الجزء المتداول

1.5٪5.5٪)٪2.5٪(69.60767.89771.660ذمم دائنة تجارية

مصاريف مستحقة 
8.0٪21.5٪)4.0٪(42.59540.88749.675ومطلوبات أخرى

0.0٪9.	1٪)12.2٪(16.20914.22716.210مخصص زكاة

التزامات عقود اإليجار - 
175.2٪8.	17٪176.6٪977.		5251.45الجزء المتداول

)8.0٪(2.0٪)17.0٪(94.925402.740	475.580المطلوبات المتداولة

)5.8٪()2.8٪()8.8٪(764.118	861.802786.26المطلوبات

مجموع حقوق الملكية 
2.2٪11.5٪)6.3٪(935.747876.868977.704والمطلوبات

المصدر: القوائم المالية
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تضّمنــت الموجــودات غيــر المتداولــة بشــكل رئيســي أرصــدة ممتلــكات، آالت ومعــدات وموجــودات غيــر ملموســة باإلضافــة إلــى اســتثمار فــي شــركة 
زميلــة. وانخفضــت الموجــودات غيــر المتداولــة بنســبة 8.	٪ مــن 658.4 مليــون ريــال ســعودي  كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م إلــى 7.		6 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2020م ويعــزى هــذا االنخفــاض بشــكل أساســي إلــى انخفــاض رصيــد ممتلــكات، آالت ومعــدات وموجــودات 
غيــر ملموســة. أكملــت الموجــودات غيــر المتداولــة انخفاضهــا بنســبة 5.7٪ مــن 7.		6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2020م إلــى 
597.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2021م. ويرجــع هــذا االنخفــاض إلــى انخفــاض رصيــد ممتلــكات، آالت ومعــدات بنســبة ٪6.0. 
بيــن الفترتيــن المذكورتيــن. يجــب اإلشــارة إلــى أّن انخفــاض رصيــد الممتلــكات والمعــدات خــالل الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 1	 ديســمبر 2019م و1	 

ديســمبر2021م قــد تأّثــر باالســتهالك المتواصــل وانخفــاض قيمــة هــذه الموجــودات خــالل الفتــرة المذكــورة.

تتكــون الموجــودات المتداولــة مــن أرصــدة المخــزون، ذمــم مدينــة تجاريــة ومدفوعــات مقدمــة وموجــودات أخــرى باإلضافــة إلــى النقــد ومــا فــي 
حكمــه.   

انخفضــت الموجــودات المتداولــة بنســبة 	.12٪ مــن 	.277 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م إلــى 1.	24 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 1	 ديســمبر 2020م ويعــزى هــذا االنخفــاض إلــى انخفــاض رصيــد الذمــم المدينــة التجاريــة فــي عــام 2020م باإلضافــة إلــى انخفــاض 
دفعــات، ومدفوعــات مقدمــة وموجــودات أخــرى. جــاء االنخفــاض متأّثــراً بتســارع وتيــرة تحصيــل الذمــم المدينــة وتســجيل مخصصــات مقابــل عــدد 
مــن الذمــم المدينــة األخــرى. بينمــا ارتفعــت الموجــودات المتداولــة بنســبة 	.56٪ مــن 1.	24 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2020م 
إلــى 79.9	 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2021م نتيجــة ارتفــاع الذمــم التجاريــة المدينــة والودائــع قصيــرة األجــل. جــاء ارتفــاع الذمــم 

المدينــة التجاريــة متأثــراً بارتفــاع مســتوى األعمــال بشــكل عــام بيــن العــام 2020م والعــام 2021م.

تتكــون حقــوق الملكيــة مــن رأس المــال، احتياطــي نظامــي، احتياطــات أخــرى، الخســائر المتراكمــة أو األربــاح مبقــاه باإلضافــة الــى حصــص غيــر 
مســيطرة وارتفعــت حقــوق الملكيــة بنســبة 22.5٪ مــن 9.	7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م إلــى 90.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 1	 ديســمبر2020م وجــاء هــذا االرتفــاع مدفوعــاً بتحــول الخســائر المتراكمــة بقيمــة 11.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م 
الــى أربــاح مبقــاه بقيمــة 0.	 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2020م نتيجــة األربــاح التــي ســجلتها الشــركة فــي عــام 2020م. واســتمرت 
حقــوق الملكيــة باالرتفــاع بنســبة 5.7	1٪ مــن 90.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2020م إلــى 6.	21 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
1	 ديســمبر 2021م ويعــزى هــذا االرتفــاع إلــى الزيــادة فــي راس المــال فــي عــام2021م بقيمــة 100.0 مليــون ريــال ســعودي مــن 92.0 مليــون ريــال 

ســعودي إلــى 192.0 مليــون ريــال ســعودي بيــن 1	 ديســمبر 2020م و1	 ديســمبر 2021م.

تتكــون المطلوبــات الغيــر المتداولــة مــن قــروض متوســطة وطويلــة األجــل – الجــزء غيــر المتــداول، مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن والتزامــات 
عقــود اإليجــار - الجــزء غيــر المتــداول وارتفعــت المطلوبــات غيــر المتداولــة ارتفاعــاً طفيفــاً بنســبة 	.1٪ مــن 86.2	 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 1	 ديســمبر 2019م إلــى 	.91	 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2020م نتيجــة االرتفــاع فــي القــروض متوســطة وطويلــة األجــل. 
ــال  ــون ري ــى 61.4	 ملي ــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2020م إل ــون ري ــة بنســبة 7.7٪ مــن 	.91	 ملي ــر المتداول ــات غي وانخفضــت المطلوب
ــة  ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2021م وارتبــط هــذا االنخفــاض بشــكل رئيســي بانخفــاض الجــزء غيــر المتــداول مــن قــروض متوســطة وطويل
ــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر  ــون ري ــى 29.2	 ملي ــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2020م إل ــون ري األجــل بنســبة 10.1٪ مــن 66.2	 ملي
ــن  ــا بي ــا الشــركة م ــت عليه ــدة حصل ــراً بقــروض جدي ــن 1	 ديســمبر 2020م و1	 ديســمبر 2021م متأّث ــاع القــروض بي 2021م. وبينمــا جــاء ارتف

الفترتيــن، جــاء االنخفــاض الالحــق نتيجــة تســديدات جزئيــة لهــذه القــروض.

شــملت المطلوبــات المتداولــة كل مــن قــروض قصيــرة األجــل، قــروض متوســطة وطويلــة األجــل - الجــزء المتــداول، ذمــم دائنــة تجاريــة، مصاريــف 
مســتحقة ومطلوبــات أخــرى، مخصــص زكاة باإلضافــة إلــى مطلوبــات التزامــات عقــود اإليجــار - الجــزء غيــر المتــداول. وانخفضــت المطلوبــات 
المتداولــة بنســبة 17.0٪ مــن 475.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م إلــى 94.9	 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 
2020م ونتــج هــذا االنخفــاض فــي األســاس عــن االنخفــاض فــي قــروض متوســطة وطويلــة األجــل - الجــزء المتــداول باإلضافــة إلــى االنخفــاض فــي 
القــروض قصيــرة األجــل بعــد ســداد جــزء منهــا. بينمــا ارتفعــت المطلوبــات المتداولــة فــي بنســبة 2.0٪ مــن 94.9	 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
1	 ديســمبر 2020م إلــى 402.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2021م ويعــزى هــذا االرتفــاع إلــى زيــادة رصيــد قــروض قصيــرة االجــل.
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6-6-1  موجودات غير متداولة

يقدم الجدول التالي موجودات الشركة الغير متداولة كما في1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )18(: موجودات غير متداولة

ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م-2021م2021م2020م2021م2020م2019م

)4.7٪()6.0٪()4.	٪(20551.065	.606.649586ممتلكات، آالت ومعدات

)9.9٪()	.1٪()17.7٪(0.54125.15024.817	موجودات غير ملموسة 

1.5٪)1.6٪(4.8٪21.908	22.27	21.25استثمار في شركة زميلة

مجموع الموجودات غير 
)4.7٪()5.7٪()3.8٪(658.443633.743597.790المتداولة

المصدر: القوائم المالية

شــكل صافــي القيمــة الدفتريــة ممتلــكات، آالت ومعــدات مــا نســبته 92.1٪ و92.5٪ و 92.2٪ مــن إجمالــي األصــول غيــر المتداولــة كمــا فــي 1	 
ديســمبر و2019م و2020م و2021م علــى التوالــي.

6-6-1-1  ممتلكات، آالت ومعدات

يقدم الجدول التالي تفاصيل صافي القيمة الدفترية ممتلكات، آالت ومعدات الشركة كما في1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )19(:  ممتلكات، آالت ومعدات

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

)0.0٪()0.0٪(-214.729	214.7	14.7أراضي

)8.	٪()2.0٪()5.6٪(157.545148.684145.764مباني وتحسينات

9.5	٪65.9٪	.17٪84	.15	7.9059.27أصول حق االستخدام

)5.9٪()7.5٪()8.8٪(68.190	98.224	415.508مصنع، آالت ومعدات

أثــاث وتركيبــات، ومعــدات 
24.2٪17.9٪0.7	٪11.8712.207	1.4مكتبيــة

0.4٪10.7٪)9.0٪(51.810	1.7961.6سيارات



٩٨ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

أعمال رأس مالية قيد 
)7.9	٪()74.9٪(9.	5٪111.9012.982	7.7التنفيذ

)4.7٪()6.0٪()3.4٪(606.649586.320551.065المجموع

المصدر: القوائم المالية

تظهــر الممتلــكات، آالت والمعــدات بالتكلفــة التاريخيــة ناقصــا االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة المتراكمــة. تشــتمل التكلفــة 
ــا كأصــل  ــم إثباته ــة لألصــل أو يت ــة الدفتري ــن القيم ــة ضم ــف الالحق ــدرج التكالي ــود. تُ ــاء البن ــات المرتبطــة مباشــرة باقتن ــى النفق ــة عل التاريخي
منفصــل، حســب الضــرورة، فقــط عندمــا يكــون مــن المحتمــل أن تتدفــق إلــى الشــركة منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مرتبطــة بالبنــد ويكــون باإلمــكان 
قيــاس تكلفــة هــذا البنــد بشــكٍل موثــوق. يتــم إلغــاء إثبــات القيمــة الدفتريــة ألي مــن العناصــر التــي تــم المحاســبة عنهــا كأصــول منفصلــة عنــد 
إلغــاء إثباتهــا. تقيــد اإلصالحــات والصيانــة األخــرى فــي الربــح أو الخســارة خــالل فتــرة التقريــر التــي يتــم تكبدهــا فيهــا. يتــم حســاب اســتهالك 
ممتلــكات، آالت ومعــدات بعــد خصــم قيمتهــا المتبقيــة المقــدرة لتوزيــع تكلفتهــا بطريقــة القســط الثابــت. يتــم تحميــل االســتهالك علــى الربــح أو 

الخســارة. علمــاً بــأن الشــركة ال تنــوي تغييــر سياســة االســتهالك هــذه. 

لــدى الشــركة عقــود إيجــار تشــغيلية مرتبطــة بأراضــي المصنــع والمبانــي ومعــدات المكاتــب والمركبــات، والتــي تــم االعتــراف بهــا كعقــود إيجــار 
تشــغيلية فــي الســابق وفقــاً لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 17. فيمــا تبنــت الشــركة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 ابتــداًء مــن 1 ينايــر 
2019م بــدالً مــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 17، إذ يســتند المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 علــى نمــوذج محاســبة مختلــف 
بحيــث يتــم بموجبــه االعتــراف بجميــع عقــود اإليجــار الرئيســية لــدى الشــركة فــي الميزانيــة العموميــة كإيجــارات تمويليــة )أي أصــول حــق 
اســتخدام(. هنــاك اســتثناءات لعقــود اإليجــار التشــغيلية مثــل عقــود اإليجــار ذات القيمــة المنخفضــة أو عقــود اإليجــار القصيــرة األجــل )أقــل مــن 
ســنة واحــدة( بحيــث يتــم معالجتهــا محاســبياً كعقــود إيجــار تشــغيلية بنفــس الصيغــة الــواردة فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 17. علمــاً بــأن كافــة 
عقــود إيجــار الشــركة توافــي الشــروط التــي تتطلــب االعتــراف باإليجــارات كأصــول حــق اســتخدام. ويتــم تســجيل مصاريــف اســتهالك أصــول حــق 

اســتخدام فــي قائمــة الدخــل. وبلغــت صافــي القيمــة الدفتريــة ألصــول حــق االســتخدام 7.9 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م.

أراضي

تتــوزع هــذه األراضــي التــي تملكهــا الشــركة بيــن الريــاض، والبحريــن واألردن والمغــرب. وينمــا تضــم أراضــي الريــاض واألردن و المغــرب مصانــع 
تشــغيلية، فــإّن أراضــي البحريــن هــي غيــر مســتخدمة.

مباني وتحسينات 

تضــم المبانــي والتحســينات مختلــف المبانــي المملوكــة مــن قبــل الشــركة وأعمــال التحســينات التــي تجــري فــي هــذه المبانــي خــالل ســياق العمــل 
العــادي.

ًأصول حق االستخدام

ترتبــط أصــول حــق االســتخدام باألصــول المقتنــاة حســب عقــود إيجــار رأس ماليــة. تتضمــن هــذه األصــول أراضــي وســيارات ومبانــي تم اســتئجارها 
ضمــن عقــود إبجــار رأس مالــي تتــراوح فترتهــا بيــن الخمــس ســنوات والعشــرين ســنة.

مصنع وآالت ومعدات

تتضمن هذه الفئة بشكل رئيسي اآلالت والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع اليومي في مختلف مصانع الشركة.
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أثاث وتركيبات، ومعدات مكتبية

تتضمن هذه الفئة األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية الموضوعة في مختلف المكاتب والوحدات السكنية التي يشغلها موظفي الشركة.

سيارات

تتضمــن مختلــف الســيارات المســتخدمة مــن قبــل الموظفيــن والباصــات المســتخدمة لنقــل العمــال والرافعــات الشــوكية المســتخدمة فــي عمليــات 
اإلنتاج.

انخفضــت القيمــة الدفتريــة بالممتلــكات واآلالت والمعــدات بنســبة 4.	٪ مــن 606.6 مليــون ريــال ســعودي فــي 1	 ديســمبر 2019م إلــى 	.586 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2020م، مــع انخفــاض إضافــي بنســبة 6.0٪ إلــى 551.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 
2021م. ونتــج هــذا االنخفــاض بشــكل أساســي عــن االســتهالك المتواصــل وانخفــاض قيمــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات خــالل الفتــرة المذكــورة. 

يجــب اإلشــارة إلــى أّن الشــركة أجــرت عــدة دراســات لتحديــد مــا إذا كان هنــاك حاجــة لتخفيــض قيمــة الممتلــكات والمعــدات. 

6-6-1-2  موجودات غير ملموسة

يقدم الجدول التالي تفاصيل الموجودات الغير ملموسة لدى الشركة كما في1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )20(: موجودات غير ملموسة

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

ذات عمر إنتاجي محدد

 )14.1٪( 2.6٪  )28.1٪(266.	185.	0	4.4برمجيات حاسب آلي 

حق استخدام أراضي 
 )18.4٪( )	.4٪( )	.0	٪(69.121	6829.5.	1مستأجرة

ذات عمر إنتاجي غير محدد

 -    -    -   0	012.4	012.4	12.4شهرة

 )9.9٪( )1.3٪( )17.7٪(30.54125.15024.817المجموع

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة 

تتضمــن األصــول غيــر الملموســة صافــي القيمــة الدفتريــة لبرامــج الحاســب اآللــي وحــق اســتخدام أراضــي مســتأجرة باإلضافــة إلــى الشــهرة. 
وانخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة لبرمجيــات حاســب آلــي بنســبة 28.1٪ مــن 4.4 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 2.	 مليــون ريــال 
ــة لبرمجيــات  ســعودي فــي عــام 2020م ويعــزى هــذا االنخفــاض بشــكل رئيســي إلــى اإلطفــاء المســتمر. بينمــا اســتقرت صافــي القيمــة الدفتري

حاســب آلــي فــي عــام 2021م لتبلــغ 	.	 مليــون ريــال ســعودي.

انخفــض صافــى القيمــة الدفتريــة لحــق اســتخدام أراضــي مســتأجرة بنســبة 	.0	٪ مــن 7.	1 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 9.5 
مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م ويعــزى هــذا االنخفــاض إلــى اإلطفــاء المســتمر. بينمــا اســتقرت صافــى القيمــة الدفتريــة لحــق اســتخدام 

أراضــي مســتأجرة خــالل عــام 2021م عنــد 9.1 مليــون ريــال ســعودي.
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تــم تســجيل شــهرة بمبلــغ ۱2.4مليــون ريــال ســعودي عنــد االســتحواذ علــى حصــص حقــوق الملكيــة فــي )الجــذور( فــي عــام 2011 ويعتمــد مبلــغ 
وحــدة توليــد النقــد القابــل لالســترداد علــى القيمــة العادلــة ناقصــة تكاليــف االســتبعاد المقــدرة باســتخدام التدفقــات النقديــة المخصومــة. وتــم 
تصنيــف قيــاس القيمــة كقيمــة عادلــة بالمســتوى 	 بنــاء علــى المدخــالت فــي أســلوب التقييــم المســتخدم. تمثــل القيــم المخصصــة لالفتراضــات 
ــة وتســتند علــى بيانــات تاريخيــة مــن مصــادر خارجيــة وداخليــة. تــم  الرئيســية تقييــم اإلدارة لالتجاهــات المســتقبلية فــي الصناعــات ذات الصل
تقديــر معــدل الخصــم بنــاء علــى متوســط الصناعــة التاريخــي للمتوســط المرجــح لتكلفــة رأس المــال، عنــد ســعر فائــدة الســوق البالــغ نســبة ٪5.6. 
تضمنــت توقعــات التدفقــات النقديــة علــى تقديــرات محــددة لخمســة ســنوات ومعــدل نمــو نهائــي بعــد ذلــك. تــم تحديــد معــدل النمــو النهائــي بنــاء 
علــى تقديــرات اإلدارة المعــدل النمــو الســنوي المركــب طويــل األجــل قبــل الفوائــد، الضرائــب، االســتهالك واإلطفــاء بمــا يتوافــق مــع االفتراضــات 
التــي يقدمهــا أحــد المشــاركين فــي الســوق. تــم تقديــر موازنــة األربــاح قبــل الفوائــد، الضرائــب، االســتهالك واإلطفــاء مــع األخــذ فــي الحســبان 
ــى مــدى  ــي شــهدتها عل ــو الت ــي الحســبان متوســط مســتويات النم ــع األخــذ ف ــع م ــرادات المتوق ــو اإلي ــرة الســابقة، وتســويتها مــن خــالل نم الخب

الســنوات الخمــس الماضيــة وحجــم المبيعــات المقــدرة ونمــو األســعار للســنوات الخمــس القادمــة.

6-6-1-3  استثمار في شركة زميلة

يمثــل اســتثمار فــي شــركة زميلــة كمــا فــي 1	 ديســمبر 2021م، مــا نســبته 26.0٪ مــن حقــوق ملكيــة الشــركة فــي شــركة غــاز الشــرق )الشــركة 
ــع الغــاز الطبيعــي  ــة فــي األســاس بتوزي ــة الســعودية. تقــوم الشــركة الزميل ــة(، شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي المملكــة العربي الزميل
وتشــغيل المرافــق الصناعيــة وتجــارة الجملــة فــي آالت ومعــدات الغــاز. وشــهدت قيمــة االســتثمار فــي شــركة زميلــة ارتفــاع طفيــف بنســبة ٪4.8 
مــن 	.21 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 	.22 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م قبــل ان تســتقر عنــد 21.9 مليــون ريــال ســعودي 

فــي عــام 2021م. 

6-6-2  موجودات متداولة

يقدم الجدول التالي موجودات الشركة المتداولة كما في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )21(: موجودات متداولة

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

)	.2٪()9.	٪()0.7٪( 12	.85  88.774 89.411مخزون

4.2٪26.2٪)14.0٪( 9	149.7  118.609 7.972	1ذمم مدينة تجارية 

---4.000	 --ودائع قصيرة االجل

دفعات، ومدفوعات مقدمة 
6.		٪8.7	2٪)	.47٪( 67.794  20.019 7.962	وموجودات أخرى 

 89.8٪ 9.	17٪1.5	٪ 068.	4  	15.72 11.959نقد وما في حكمه

17.0٪	.56٪ )	.12٪( 79.914	 125.	24 05	.277الموجودات المتداولة

المصدر: القوائم المالية

ل كل مــن النقــد ومــا فــي حكمــه مــا نســبته 	.4٪ و6.5٪ و 	.11٪ مــن إجمالــي األصــول المتداولــة كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م و2020م  شــكَّ
ــا فــي  ــة كم ــي األصــول المتداول ــا نســبته 49.8٪ و48.8٪ و 9.4	٪ مــن إجمال ــة م ــة المدين لت الحســابات التجاري ــي. وشــكَّ ــى التوال و2021م عل
ــي األصــول  ل صافــي المخــزون مــا نســبته 2.2	٪ و6.5	٪ و2.2	٪ مــن إجمال ــي. فيمــا شــكَّ ــى التوال 1	 ديســمبر 2019م و2020م و2021م عل

ــي. ــى التوال ــا فــي 1	 ديســمبر 2019م و2020م 2021م عل ــة كم المتداول
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6-6-2-1  مخزون

يقدم الجدول التالي تفاصيل مخزون الشركة كما في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )22(: مخزون

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

9.	1٪)18.6٪(59.4٪41.985	51.59	6	.2	مواد خام

)4.1٪()11.1٪(4.	٪28.04028.99425.772بضاعة تامة الصنع

6.9٪4.6٪9.2٪	1.4481.5801.65بضاعة قيد التصنيع

مخزون وقطع غيار ومواد 
)22.9٪(1.8٪)41.6٪(4		.128	47.64027.8مستهلكة أخرى

إجمالي قبل مخصص 
)5.5٪()11.1٪(0.5٪109.492109.99997.744مخزون بطيء الحركة

مخصص مخزون بطيء 
)	.21٪()41.4٪(5.7٪)2	12.4()21.225()20.080(الحركة

)2.3٪()3.9٪()0.7٪(89.41188.77485.312إجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

يتضمن المخزون المواد الخام، والبضاعة التامة، والبضاعة قيد التصنيع وقطع الغيار والمواد المستهلكة األخرى.

المواد الخام تشمل المواد الكيميائية و المواد األولية األخرى المستخدمة في عملية اإلنتاج اليومية. 

البضائــع التامــة الصنــع هــي المنتجــات الجاهــزة للشــحن. يجــب اإلشــارة إلــى أّنــه قــد يتــم تخزيــن المنتجــات الجاهــزة للشــحن فــي مخــازن الشــركة 
لفتــرة تمتــد بيــن األســبوعين والشــهر حســب االتفــاق المبــرم مــع العميــل.

البضاعة قيد التصنيع هي السلع التي ال تزال في إحدى مراحل عملية التصنيع.

قطــع الغيــار والمــواد المســتهلكة األخــرى تشــمل بشــكل رئيســي قطــع الغيــار التــي يتــم اســتخدامها خــالل عمليــات الصيانــة والتصليــح الدوريــة التــي 
يتــم إجراءهــا فــي مختلــف المصانــع.

ــال ســعودي فــي 1	  ــون ري ــى 51.6 ملي ــال ســعودي فــي 1	 ديســمبر 2019م إل ــون ري ارتفعــت قيمــة المــواد الخــام بنســبة 59.4٪ مــن 2.4	 ملي
ديســمبر 2020م،  قبــل أن تنخفــض بنســبة 18.6٪ إلــى 42.0 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م. قامــت الشــركة بشــراء مــواد خــام مرتفعــة 
القيمــة فــي نهايــة العــام 2020م مــن أجــل دعــم متطلبــات العمــل. تــم اســتخدام الجــزء األكبــر مــن هــذه المــواد خــالل العــام 2021م، كمــا تأخــرت 
شــحنات مــواد الخــام الجديــدة التــي كانــت الشــركة قــد اشــترتها مــن أجــل دعــم متطلبــات اإلنتــاج فــي العــام 2022م. أّدى هــذه األمــر إلــى انخفــاض 

رصيــد المــواد الخــام مــا بيــن 1	 ديســمبر 2020م و1	 ديســمبر 2021م.
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ارتفعــت قيمــة البضاعــة تامــة الصنــع ارتفاعــا طفيفــا بنســبة 4.	٪ مــن 28.0 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 29.0 مليــون ريــال ســعودي 
فــي عــام 2020م. عــادت قيمــة البضاعــة تامــة الصنــع وانخفضــت بنســبة 11.1٪ مــن 29.0 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 25.8 مليــون 
ريــال ســعودي فــي عــام 2021م. يجــب اإلشــارة إلــى أّن قيمــة البضاعــة تامــة الصنــع تتقلــب بشــكل دوري وهــي ال تتأثــر حصــراً بحركــة األعمــال، بــل 

ترتبــط بتوقيــت التصنيــع وعــدد وقيمــة البضائــع المنتجــة التــي تكــون متواجــدة فــي مصانــع الشــركة فــي نهايــة العــام.

ــال ســعودي فــي 1	  ــون ري ــى 1.6 ملي ــال ســعودي فــي 1	 ديســمبر 2019م إل ــون ري ــع بنســبة 9.2٪ مــن 1.4 ملي ــد التصني ارتفعــت البضاعــة قي
ــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2021م. يمكــن القــول أّن اإلرتفاعــات  ــون ري ــى 1.7 ملي ديســمبر 2020م، مــع ارتفــاع إضافــي بنســبة 4.6٪ إل

ــاج واألعمــال. ــرت باالرتفــاع التدريجــي فــي مســتوى اإلنت المذكــورة تأّث

انخفضــت قيمــة مخــزون وقطــع غيــار ومــواد مســتهلكة أخــرى بنســبة 41.6٪ مــن 47.6 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 27.8 مليــون 
ريــال ســعودي فــي عــام 2020م، قبــل أن يرتفــع مجــدداّ إلــى 	.28 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2021م. يعــود االنخفــاض إلــى قيــام 
الشــركة ببيــع جــزء كبيــر مــن قطــع الغيــار التــي كانــت مخزنــة لفتــرة ملحوظــة فــي مصانــع الشــركة. كان توّجــه الشــركة يقضــي ببيــع قطــع الغيــار 

هــذه لتفــادي وجــود مخــزون تالــف أو بطــئ الحركــة.

ــا فــي 1	  ــال ســعودي كم ــون ري ــال ســعودي و 12.4 ملي ــون ري ــال ســعودي و 21.2 ملي ــون ري ــة 20.1 ملي ــغ مخصــص المخــزون البطــئ الحرك بل
ديســمبر 2019م و1	 ديســمبر 2020م و1	 ديســمبر 2021م علــى التوالــي. تــم تســجيل المخصــص لتغطيــة مكونــات المخــزون البطيئــة الحركــة. 
وجــاء انخفــاض المخصــص بيــن 1	 ديســمبر 2020م و1	 ديســمبر 2021م متماشــياً مــع انخفــاض رصيــد قطــع الغيــار والمــواد المســتهلكة. تجــدر 
اإلشــارة إلــى أّن قطــع الغيــار والمــواد المســتهلكة تشــّكل مكــون المخــزون الرئيســي الــذي يتــم تخزينــه لفتــرة قــد تمتــد إلــى ســنوات نظــراً إلــى أّن 

قطــع الغيــار تبقــى فــي حالــة قابلــة لالســتخدام حتــى بعــد مــرور وقــت طويــل.

الجدول رقم )	2(:  اعمار المخزون

<720 يوم541-720 يوم361-540 يوم181-360 يوم0-180 يومألف ريال سعودي

 8.521	 2.281 2.627 6.756 604.	6ارصدة المخزون

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

يشير تحليل تقادم المخزون إلى وجود مخزون بقيمة 8.5	 مليون ريال سعودي مخّزن لفترة تزيد عن سنة كما في 1	 ديسمبر 2021م. 

واحتــوى بشــكل رئيســي قطــع غيــار مســتخدمة فــي إصــالح وصيانــة اآلالت. كمــا ذكــر ســابقاً، تبقــى قطــع الغيــار هــذه فــي حالــة جيــدة رغــم مــرور 
وقــت طويــل علــى التخزيــن.
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6-6-2-2  ذمم مدينة تجارية 

يقدم الجدول التالي تفاصيل الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة أخرى لدى الشركة كما في1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )24(:  ذمم مدينة تجارية 

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

)	.8٪()7.5٪()9.2٪(006.	219.44420	241.65الذمم المدينة التجارية

مخصص االنخفاض في 
)	.28٪()47.2٪()2.7٪()267.	5()5	100.8()680.	10(قيمة الذمم المدينة

4.2٪26.2٪)14.0٪(137.972118.609149.739ذمم مدينة تجارية، صافي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

ــال  ــون ري ــى 118.6 ملي ــال ســعودي فــي 1	 ديســمبر 2019م إل ــون ري ــة بنســبة 14.0٪ مــن 8.0	1 ملي ــة التجاري انخفــض صافــي الذمــم المدين
ســعودي فــي 1	 ديســمبر 2020م ويعــزى هــذا االنخفــاض بشــكل رئيســي إلــى حركــة التحصيــل المســتمرة مــا بيــن الفترتيــن. ثــّم ارتفعــت قيمــة 
صافــي الذمــم المدينــة التجاريــة بنســبة 26.2٪ مــن 118.6 مليــون ريــال ســعودي فــي 1	 ديســمبر 2020م إلــى 149.7 مليــون ريــال ســعودي فــي 
1	 ديســمبر 2021م نتيجــة هبــوط مخصــص االنخفــاض فــي قيمــة الذمــم المدينــة بنســبة 47.2٪ مــن 100.8 مليــون ريــال فــي عــام 2020م الــى 

	.	5 مليــون ريــال فــي عــام 2021م. 

يتــم تســجيل مخصــص االنخفــاض فــي قيمــة الذمــم المدينــة بنــاًء علــى افتراضــات حــول مخاطــر التخلــف عــن الســداد ومعــدالت الخســارة غيــر 
المتوقعــة. تســتخدم الشــركة الحكــم حــول هــذه االفتراضــات وتحديــد المدخــالت فــي احتســاب انخفــاض القيمــة، اســتناداً إلــى الخبــرة التاريخيــة 
بالشــركة، وظــروف الســوق الحاليــة باإلضافــة إلــى التقديــرات المســتقبلية فــي نهايــة كل فتــرة تقديــر. انخفــض مخصــص االنخفــاض فــي قيمــة 
الذمــم التجاريــة بقيمــة 2.7٪ مــن 7.	10 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م إلــى 100.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 
2020م، مــع انخفــاض إضافــي بنســبة 47.2٪ إلــى 	.	5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2021م. جــاء االنخفــاض الملحــوظ نتيجــة 

شــطب بعــض المبالــغ المدينــة التــي ارتــأت الشــركة بأّنهــا غيــر قابلــة للتحصيــل.

الجدول رقم )25(:  أعمار الذمم المدينة

غير مستحق – 60 اإلجماليألف ريال سعودي
120-150 يوم90-120 يوم60-90 يوميوم

203.005138.2545.9323.05855.761اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

ــا كمــا فــي 1	 ديســمبر  ــر مــن 120 يوًم ــال ســعودي )27.5٪( ظــل قائمــاً ألكث ــون ري ــغ 55.8 ملي ــى أن مبل ــة إل يشــير تحليــل تقــادم الذمــم المدين
2021م، مقارنــة بفتــرة ائتمــان قياســية تتــراوح بيــن 0	 و90 يوًمــا. يمكــن إرجــاع البــطء فــي التحصيــل إلــى وجــود ذمــم مدينــة متقادمــة ولكــن يوجــد 
بهــا قضايــا مرفوعــة وتعتقــد الشــركة بقدرتهــا علــى تحصيــل تلــك المبالــغ ويقــوم فريــق العمــل بالحــرص علــى تحصيــل الذمــم المدينــة بشــكل دوري.
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6-6-2-3  دفعات، ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

يقدم الجدول التالي تفاصيل دفعات، ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى لدى الشركة كما في1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )26(:  دفعات، ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

ذمم مدينة من بيع شركة 
 ال ينطبق  ال ينطبق  -   -654.	6541.	1تابعة

مخصص مقابل ذمم مدينة 
 188.9٪ 808.7٪ )8.2٪(-)654.	1(-من بيع شركة تابعة

 87.2٪ 8.			٪  )19.2٪(11.8569.58041.557دفعات مقدمة إلى موردين

 )12.1٪( )29.1٪( 9.0٪1602.241.	2.900مصاريف مدفوعة مقدما

دفعات مقدمة لرسوم 
 )1.		٪( )25.4٪( )40.1٪(2.9061.7421.299جمركية

 )6.	6٪( )81.8٪( )27.4٪(201	1.5191.10مطالبات تأمين مستحقة

سكن الموظفين وسلف 
 1.0٪ )4.1٪( 6.5٪ 1.1791.2561.204أخرى

 )	.54٪( )78.7٪( )2.0٪(855182	87ودائع مستردة

ضريبة القيمة المضافة 
 ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق --545- صافي

 ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق 21.110	2	.02	2.5أخرى

 33.6٪ 238.7٪  )47.3٪(37.96220.01967.794إجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

فــي العــام 2019م، وبنــاًء علــى »اتفاقيــة التعهــد بالبيــع«، قامــت الشــركة ببيــع إحــدى شــركاتها التابعــة، الشــركة المغربيــة لصناعــة الــورق. تــم عــرض 
رصيــد الذمــم المدينــة مقابــل البيــع البالــغ قيمتــه 6.	1 مليــون ريــال ســعودي ضمــن الدفعــات المقدمــة والمدفوعــات وموجــودات أخــرى كمــا فــي 
1	 ديســمبر 2019م و1	 ديســمبر 2020م . فــي العــام 2021م، قامــت الشــركة بتكويــن مخصــص بمبلــغ 6.	1 مليــون ريــال ســعودي مقابــل الذمــم 
المدينــة بنــاء علــى توصيــة مجلــس إدارة الشــركة نظــراً إلــى أّن الشــركة أقامــت دعــوى قضائيــة إللغــاء اتفاقيــة البيــع واســترداد المصنــع. اســتعادت 

الشــركة حيــازة الشــركة التابعــة بأمــر مــن المحكمــة صــدر فــي العــام 2021م. 

انخفضــت الدفعــات المقدمــة إلــى مورديــن بنســبة 19.2٪ مــن 11.9 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 9.6 مليــون ريــال ســعودي فــي 
عــام 2020م نتيجــة تحقيــق الدفعــات. وعلــى الجانــب االخــر شــهدت الدفعــات المقدمــة الــى المورديــن ارتفاعــا ملحوظــا بنســبة 8.			٪ مــن 9.6 
مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 41.6 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م وجــاء هــذا االرتفــاع مدفوًعــا بزيــادة حجــم المبيعــات التــي 
تــم الحصــول عليهــا خــالل عــام 2021م لدعــم متطلبــات اإلنتــاج. يجــب اإلشــارة إلــى أّنــه ال توجــد سياســة محــددة تتعلــق بقيمــة الدفعــات المقدمــة 

إلــى المورديــن، بــل يرتبــط حجــم الدفعــات بنوعيــة وحجــم البضاعــة المشــتراة والمــورد نفســه. 
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شــملت المصاريــف المدفوعــة مقدمــاً مصاريــف متنوعــة شــملت مصاريــف إبجــار، مصاريــف تأميــن ومصاريــف متنوعــة أخــرى. ارتفعــت المصاريف 
المدفوعــة مقدمــا بنســبة 9.0٪ مــن 2.9 مليــون ريــال ســعودي فــي 1	 ديســمبر 2019م إلــى 2.	 مليــون ريــال ســعودي فــي 1	 ديســمبر2020م ، 
ثــّم عــادت وانخفضــت بنســبة 29.1٪ إلــى 2.2 مليــون ريــال ســعودي فــي 1	 ديســمبر 2021م. تتقلــب قيمــة المصاريــف المدفوعــة مقدمــاً بشــكل 

دوري وال ترتبــط بحركــة األعمــال فقــط.

انخفضــت الدفعــات المقدمــة للرســوم الجمركيــة بنســبة 40.1٪ مــن 2.9 مليــون ريــال ســعودي فــي 1	 ديســمبر 2019م إلــى 1.7 مليــون ريــال 
ــال ســعودي فــي 1	 ديســمبر 2021م. وجــاء هــذا  ــون ري ــى 	.1 ملي ســعودي فــي 1	 ديســمبر 2020م ، مــع انخفــاض إضافــي بنســبة 25.4٪ إل
االنخفــاض متأثــراً بالتحصيــل المســتمر لهــذه المبالــغ. يجــب اإلشــارة إلــى أّن الدفعــات المقدمــة للرســوم الجمركيــة هــي مصاريــف تدفــع علــى 
المنتجــات التــي يتــم اســتيرادها مــن مورديــن خارجييــن. عندمــا تكــون البضائــع المســتوردة خاضعــة لإعفــاء الجمركــي، تســتطيع الشــركة اســترداد 

هــذه الرســوم.

مطالبــات التأميــن المســتحقة هــي مصاريــف تأميــن دائنــة لعــدد مــن المورديــن. انخفضــت قيمــة هــذه المصاريــف بنســبة 27.4٪ مــن 1.5 مليــون 
ريــال ســعودي فــي 1	 ديســمبر 2019م إلــى 1.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 1	 ديســمبر 2020م ، مــع انخفــاض إضافــي بنســبة 81.8٪ إلــى  0.2 

مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2021م. تتقلــب قيمــة هــذه المطالبــات بشــكل مســتمر.

ســكن الموظفيــن والســلف األخــرى هــي ســلف و مدفوعــات تدفــع مقدمــاً لبعــض الموظفيــن بعــد الحصــول علــى الموافقــة مــن إإلدارة العليــا 
للمجموعــة. ال توجــد سياســة محــددة فــي هــذا الخصــوص، بــل تعتمــد قيمــة الســلف الممنوحــة علــى عــدد الطلبــات المرفوعــة مــن قبــل الموظفيــن 
وعــدد قيمــة الطلبــات الموافــق عليهــا مــن قبــل إدارة الشــركة العليــا. يجــب اإلشــارة إلــى أّن الموظفيــن صاحبــي الرواتــب التــي تزيــد عــن 4.000 

ريــال غيــر مؤهليــن للحصــول علــى أي ســلف أو دفعــات مقدمــة.

بلغــت قيمــة الودائــع المســتردة 0.9 مليــون ريــال ســعودي، 0.9 مليــون ريــال ســعودي و 0.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م و1	 
ديســمبر 2020م و1	 ديســمبر 2021م علــى التوالــي. تتكــون هــذه الودائــع مــن مبالــغ تأميــن تــم تســديدها لعــدد مــن مؤجــري العقــارات و أطــراف 

أخرى.

ضريبة القيمة المضافة هي الضريبة المدينة من مصلحة الدخل والزكاة. تتقلب قيمة القيمة المضافة حسب قيمة المشتريات.

انخفــض رصيــد ومدفوعــات مقدمــة وموجــودات أخــرى بنســبة 8.2٪ مــن 2.5 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 	.2 مليــون ريــال ســعودي 
فــي عــام 2020م وجــاء هــذا االنخفــاض ضمــن ســياق العمــل العــادي. شــهد هــذا البنــد ارتفاعــا كبيــرا بنســبة 808.7٪ ليبلــغ 21.1 مليــون ريــال 
ــع أرض  ــط ببي ــال ســعودي المرتب ــون ري ــغ المســتحق 	.17 ملي ــاع مدفوعــاً بشــكل رئيســي مــن المبل ســعودي فــي عــام 2021م وجــاء هــذا االرتف

الشــركة عــام 2017. كّنــا قــد ذكرنــا ســابقاً.
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6-6-2-4  نقد وما في حكمه

يقدم الجدول التالي تفاصيل النقد وما يماثله لدى الشركة كما في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )27(: نقد وما في حكمه

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

نقد لدى البنوك - 
111.0٪188.7٪54.2٪ 42.887 414.855	9.6حسابات جارية

)72.1٪()79.1٪()62.7٪( 181 26868	.2نقد بالصندوق

89.8٪173.9٪31.5٪ 43.068  15.723  11.959 إجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

يشــكل النقــد لــدى البنــوك مــا نســبته 80.6٪ و94.5٪ و 99.6٪مــن إجمالــي النقــد ومــا فــي حكمــه لــدى الشــركة كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م 
ــي. ــى التوال و2020م و 2021م عل

ارتفــع رصيــد النقــد ومــا فــي حكمــه بنســبة 1.5	٪ مــن 12.0 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 15.7 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 
2020م وقــد ارتبــط هــذا االرتفــاع بزيــادة التدفقــات النقديــة الــواردة مــن األنشــطة التشــغيلية بعــد التحســن فــي صافــي اربــاح الشــركة خــالل الفتــرة 
مــا بيــن العاميــن 2020م و2021م. واســتمر رصيــد النقــد ومــا فــي حكمــه فــي االرتفــاع بنســبة 9.	17٪ مــن 15.7 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 
2020م إلــى 1.	4 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م مدفوعــا بزيــادة التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التمويليــة حيــث بلغــت التدفقــات النقديــة 
الــواردة مــن األنشــطة التمويليــة 72.1 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م مــن عائــدات الزيــادة فــي رأس المــال والقــروض اإلضافيــة التــي تــم 

الحصــول عليهــا لدعــم متطلبــات األعمــال.

6-6-3  حقوق الملكية

يقدم الجدول التالي حقوق ملكية الشركة كما في1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )28(: حقوق الملكية

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

 44.5٪  108.7٪  -    192.000 92.00092.000رأس المال 

 ال ينطبق  917.8٪  ال ينطبق  57	.	 0		-احتياطي نظامي 
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ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

 0.6٪  )87.5٪( )	.	2٪( )7.568()6	6.1()7.476(احتياطات أخرى

 ال ينطبق  4.4	7٪  )125.2٪( 24.772 2.969)11.802(أرباح مبقاه 

حقوق ملكية عائدة إلى 
 71.0٪ 8.4	1٪  22.6٪  212.561 89.162	72.72مساهمي الشركة

 )8.4٪( )29.0٪( 18.1٪  1.025 	1.2221.44حصص غير مسيطرة

 70.0٪  135.7٪  22.5٪  213.586 73.94590.605مجموع حقوق الملكية

المصدر: القوائم المالية

رأس المال

كمــا فــي 1	 ديســمبر 2021، بلــغ رأس مــال الشــركة 192.0 مليــون ريــال ســعودي مقســمة إلــى 19.200.000 بقيمــة 10ريــال ســعودي لــكل ســهم. 
يجــب اإلشــارة إلــى أّنــه خــالل 2021م، قامــت الشــركة بزيــادة رأس مالهــا مــن خــالل إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة 100 مليــون ريــال ســعودي 
مــن خــالل طــرح 10 مليــون ســهم التــي تــم اإلكتتــاب بهــا بالكامــل. تــم االنتهــاء مــن جميــع اإلجــراءات القانونيــة المتعلقــة بزيــادة رأس المــال خــالل 

العــام 2021م.

احتياطي نظامي

تماشــياً مــع نظــام الشــركات بالمملكــة العربيــة الســعودية والنظــام األساســي للشــركة، تقــوم الشــركة بتكويــن احتياطــي نظامــي وذلــك بتحويــل ٪10 
مــن صافــي الربــح، إذا كان متاحــا بعــد تغطيــة الخســائر المتراكمــة حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي 0	٪ مــن رأس المــال. إن هــذا االحتياطــي غيــر 

متــاح للتوزيــع كأربــاح. 

احتياطات ترجمة فروق عمالت

 ترتبــط هــذه االحتياطــات بالمعامــالت التــي تتــم بعمــالت أجنبيــة. يتــم إثبــات المعامــالت التــي تتــم بعمــالت أخــرى غيــر العملــة الوظيفيــة للشــركة 
)العمــالت األجنبيــة( وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ المعامــالت. يتــم ترجمــة الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة فــي 
نهايــة كل فتــرة ماليــة علــى أســاس أســعار الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ. يتــم ترجمــة البنــود غيــر النقديــة، التــي يتــم قياســها بمقــدار التكلفــة 
التاريخيــة بعملــة أجنبيــة، باســتخدام ســعر الصــرف فــي تاريــخ المعاملــة، يتــم ترجمــة البنــود غيــر النقديــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة والمدرجــة 

بالعمــالت األجنبيــة وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة.

احتياطات أخرى

تتضمــن هــذه االحتياطيــات التغيــر فــي القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر وربــح / )خســارة( إعــادة قيــاس مزايــا 
نهايــة الخدمــة للموظفين.

أرباح مبقاة

ســّجلت الشــركة خســائر مبقــاة بقيمــة 11.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م، تحّولــت فيمــا بعــد إلــى 0.	 مليــون ريــال ســعودي 
فــي 1	 ديســمبر 2020م نتيجــة تســجيل الشــركة أربــاح صافيــة بقيمــة 15.1 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م. أكمــل الرصيــد ارتفاعــه بنســبة 
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4.4	7٪ إلــى 24.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2021م بعــد تســجيل الشــركة صافــي دخــل بقيمــة 	.0	 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 1	 ديســمبر 2021م. 

6-6-3-1  مطلوبات غير متداولة

يقدم الجدول التالي مطلوبات الشركة الغير متداولة كما في1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )29(: مطلوبات غير متداولة

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

قروض متوسطة وطويلة 
)4.2٪()10.1٪(2.1٪ 	29.22	 66.241	58.824	األجل 

مكافآت نهاية الخدمة 
1.9٪	.14٪)9.1٪( 20.597 19.82818.018للموظفين

التزامات عقود اإليجار - 
6.	2٪	.	6٪)6.5٪( 11.557 7.5697.079الجزء غير المتداول

مجموع المطلوبات غير 
)3.3٪()7.7٪(1.3٪386.222391.338361.377المتداولة

المصدر: القوائم المالية

ارتفــع رصيــد قــروض متوســطة وطويلــة األجــل بنســبة 2.1٪ مــن 58.8	 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 66.2	 مليــون ريــال ســعودي 
فــي عــام 2020م ونتــج هــذا االرتفــاع عــن قــروض إضافيــة حصلــت عليهــا الشــركة لدعــم متطلبــات العمــل. ثــّم انخفــض رصيــد قــروض متوســطة 
وطويلــة األجــل بنســبة 10.1٪ مــن 66.2	 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 29.2	 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م ويعــزى هــذا 

االنخفــاض بشــكل أساســي إلــى تســديدات القــروض المســتمرة.

انخفــض رصيــد مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن بنســبة 9.1٪ مــن 19.8 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 18.0 مليــون ريــال ســعودي 
فــي عــام 2020م. بينمــا ارتفــع رصيــد مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن بنســبة 	.14٪ مــن 18.0 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 
ــي  ــة الت ــرات اإلكتواري ــن نتيجــة التقدي ــة الخدمــة للموظفي ــد مكافــآت نهاي ــال ســعودي فــي عــام 2021م. جــاء التراجــع فــي رصي ــون ري 20.6 ملي
تــم اســتخدامها فــي تقييــم رصيــد المكافــأة خــالل العــام 2020م، حيــث كانــت نســبة االرتفــاع فــي الرواتــب والمزايــا المســتخدمة فــي الدراســة 
االكتواريــة منخفضــة نســبياً. عــاد رصيــد مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن وارتفــع بنســبة 	.14٪ إلــى 20.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 

ديســمبر 2021م نتيجــة ارتفــاع عــدد الموظفيــن.

انخفضــت التزامــات عقــود اإليجــار - الجــزء غيــر المتــداول بنســبة 6.5٪ مــن 7.6 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 7.1 مليــون ريــال 
ســعودي فــي عــام 2020م ونتــج هــذا االنخفــاض فــي األســاس عــن عمليــات اإلطفــاء المســتمرة. وارتفعــت التزامــات عقــود اإليجــار - الجــزء الغيــر 
متــداول بنســبة 	.	6٪ مــن 7.1 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 11.6 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م ويرجــع هــذا االرتفــاع إلــى 

أصــول جديــدة )ســيارات ومبانــي جديــدة( تــم اقتناءهــا خــالل العــام. 
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6-6-3-2  قروض متوسطة وطويلة األجل

يقدم الجدول التالي القروض الطويلة األجل لدى الشركة كما في1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )0	(:  قروض متوسطة وطويلة األجل

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

)12.0٪()16.9٪()6.9٪(407.241 489.894 526.174 قروض بنوك تجارية

قروض صندوق التنمية 
)7.9	٪()45.2٪()29.6٪(6	15.1 2	27.6 9.272	 الصناعية السعودي

قروض متوسطة وطويلة 
)2.9	٪()8.4	٪()26.8٪()154.	9()151.285( )206.622(األجل - الجزء المتداول

)4.1٪()10.1٪()2.1٪(329.223 366.241 358.824 اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية

انخفضــت قيمــة قــروض مــن بنــوك تجاريــة بنســبة 6.9٪ مــن 526.2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 489.9 مليــون ريــال ســعودي فــي 
عــام 2020م، مــع انخفــاض إضافــي بنســبة 16.9٪ إلــى 407.2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م. وارتبــط هــذا االنخفــاض بشــكل رئيســي 

بالتســديدات المســتمرة للقــروض.

انخفضــت قيمــة قــروض صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي بنســبة 29.6٪ مــن 	.9	 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 27.6 مليــون 
ريــال ســعودي فــي عــام 2020م، مــع انخفــاض إضافــي بنســبة 45.2٪ إلــى 15.1 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م ويعــود االنخفــاض إلــى 

الســداد المســتمر وإعــادة جدولــة الدفعــات.

وفيما يلي ملخص القروض لدى الشركة كما في1	 ديسمبر 2021م.

 الجدول رقم )1	(:  قروض متوسطة وطويلة وقصيرة األجل

ألف ريال سعودي

القروض المتوسطة وطويلة 
الرصيد كما في 31 ديسمبر سنة اإلستحقاقالفائدةاألجل

2021م

2026179.420مسايبور +2.25٪بنك اإلنماء

	2026128.25مسايبور +2٪بنك الرياض

202451.505مسايبور +2٪بنك الراجحي

0.997	2025مسايبور +2٪البنك السعودي لإستثمار
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ألف ريال سعودي

القروض المتوسطة وطويلة 
الرصيد كما في 31 ديسمبر سنة اإلستحقاقالفائدةاألجل

2021م

8.411	202مسايبور +2٪البنك سامبا

20222.656مسايبور +2٪البنك األهلي السعودي

20275.998م5.	٪بنك الكويت الصناعي

407.241--اإلجمالي

الرصيد غير المتداول )31 القروض القصيرة األجل
ديسمبر 2021م(

الرصيد المتداول )31 ديسمبر 
2021م(

إجمالي الرصيد )كما في 31 
ديسمبر 2021م(

20282.188.	68.9851بنك اإلنماء

6		.44-6		.44بنك الرياض

0	21.2-0	21.2بنك ساب

10	.1020	.20-بنك سامبا

134.55133.512168.063اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية

6-6-3-3  مطلوبات إيجارية

يقدم الجدول التالي مطلوبات الشركة اإليجارية كما في1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )2	(: مطلوبات إيجارية

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

ال ينطبق5.4٪ال ينطبق1	8.0958.5-الرصيد االفتتاحي

أثر تطبيق المعيار الدولي 
)100.0٪(ال ينطبق)100.0٪(--8.594للتقرير المالي رقم 16

)0.4٪(5.4٪)5.8٪(1	8.5948.0958.5الرصيد االفتتاحي

ال ينطبق1.065.9٪ال ينطبق	7	.89010-إضافات

الفائدة المستحقة خالل 
44.2٪٪9.789.5٪9	8	40444السنة
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ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

سداد التزامات اإليجار 
115.8٪69.9	٪)0.9٪()4.208()895()	90(خالل السنة

8.5	٪82.1٪5.4٪5	115.5	8.0958.5الرصيد النهائي

 175.2٪ 8.	17٪  176.6٪  977.	  	1.45  525 الجزء المتداول

 6.	2٪ 	.	6٪  )6.5٪( 11.557  7.079  7.569 الجزء غير المتداول

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16، قامــت الشــركة بإثبــات التزامــات عقــود إيجــار متعلقــة بعقــود اإليجــار التــي تــم تصنيفهــا 
ســابقاً علــى أنهــا »عقــود إيجــار تشــغيلية« وفقــاً لمبــادئ معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 17 »عقــود اإليجــار«. تــم قيــاس هــذه االلتزامــات بالقيمــة 

الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار المتبقيــة مخصومــة باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي للشــركة كمــا فــي 1 ينايــر 2019م. 

انخفضــت التزامــات عقــود اإليجــار )الجــزء غيــر المتــداول( بنســبة 6.5٪ مــن 7.6 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 7.1 مليــون ريــال 
ســعودي فــي عــام 2020م ويعــزى هــذا االنخفــاض إلــى اإلطفــاء المســتمر. بينمــا ارتفعــت التزامــات عقــود اإليجــار بنســبة 	.	6٪ مــن 7.1 مليــون 
ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 11.6 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م  ويعــزى هــذا االرتفــاع إلــى األصــول الجديــدة التــي تــم اقتناءهــا 

عبــر عقــود إيجــار رأس ماليــة.

6-6-3-4  التزامات منافع الموظفين

يقدم الجدول التالي حركة التزامات منافع موظفين الشركة كما في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )		(:  التزامات منافع الموظفين

ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 2021م2021م2020م2021م2020م2019م

7.7٪)9.1٪(27.6٪ 18.018  19.828  15.542 الرصيد االفتتاحي

2.5٪40.2٪)25.0٪( 205.	  2.287  050.	 تكلفة الخدمة الحالية

)6.	2٪()27.4٪()19.5٪( 409  564  700 تكلفة الفوائد

الربح / )الخسارة 
)	.9٪()199.6٪()182.6٪( 29	.2  )40	.2( 		2.8 االكتوارية(

21.0٪44.9٪1.0٪ )64	.	( )21	.2( )2.297(مسدد خالل العام

1.9٪	.14٪)9.1٪( 20.597  18.018  19.828 الرصيد الختامي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة
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لــدى الشــركة نظــام منافــع نهايــة الخدمــة للموظفيــن ضمــن خطــة منافــع محــددة تتفــق مــع نظــام العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية بنــاًء علــى 
آخــر راتــب وعــدد ســنوات الخدمــة. إن تقييمــات االلتــزام بموجــب الخطــة يتــم تنفيذهــا مــن قبــل خبيــر أكتــواري مســتقل بنــاء علــى طريقــة وحــدة 
االئتمــان المتوقعــة. ويذكــر أن التكاليــف المتعلقــة بهــذه الخطــة تتكــون أساســاً مــن القيمــة الحاليــة للمنافــع المنســوبة وذلــك علــى أســاس متســاوي 

فــي كل ســنة مــن ســنوات الخدمــة والفائــدة علــى هــذا االلتــزام فيمــا يتعلــق بخدمــة الموظــف فــي الســنوات الســابقة.

انخفضــت التزامــات منافــع الموظفيــن بنســبة 9.1٪ مــن 19.8 مليــون ريــال ســعودي فــي 1	 ديســمبر 2019م إلــى 18.0 مليــون ريــال ســعودي فــي 
1	 ديســمبر 2020م نتيجــة التقديــرات اإلكتواريــة التــي تــم اســتخدامها فــي تقييــم رصيــد المكافــأة خــالل العــام 2020م. كّنــا قــد ذكرنــا أعــاله أّن 

نســبة االرتفــاع فــي الرواتــب والمزايــا التــي اســتخدمها الخبيــر اإلكتــواري فــي الدراســة االكتواريــة منخفضــة نســبياً.

ارتفعــت التزامــات منافــع الموظفيــن بنســبة 	.14٪ مــن 18.0 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 20.6 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 
2021م ويعــزى هــذا االرتفــاع إلــى زيــادة عــدد الموظفيــن والــذي ارتفــع مــن 5	9 موظــف فــي العــام 2002م إلــى 1.094 موظــف فــي العــام 2020م.

6-6-4  مطلوبات متداولة

يقدم الجدول التالي مطلوبات الشركة المتداولة كما في1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )4	(: مطلوبات متداولة

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

9.6٪41.0٪)14.9٪(	119.176168.06	140.02قروض قصيرة األجل

قروض متوسطة وطويلة 
)2.9	٪()8.4	٪()26.8٪(154.	206.622151.2859األجل - الجزء المتداول

1.5٪5.5٪)2.5٪(69.60767.89771.660ذمم دائنة تجارية

مصاريف مستحقة 
8.0٪21.5٪)4.0٪(42.59540.88749.675ومطلوبات أخرى

0.0٪9.	1٪)12.2٪(16.20914.22716.210مخصص زكاة

التزامات عقود اإليجار - 
175.2٪8.	17٪176.6٪977.		5251.45الجزء المتداول

)8.0٪(2.0٪)17.0٪(475.580394.925402.740المجموع

المصدر: القوائم المالية

ــة كمــا  ــات المتداول ــي المطلوب ــداول مــا نســبته 4.	4٪ و	.8	٪ و1.	2 مــن إجمال ــة األجــل - الجــزء المت شــكل الجــزء قــروض متوســطة وطويل
فــي 1	 ديســمبر 2019م و2020م و 2021م علــى التوالــي. كمــا شــكلت القــروض قصيــرة األجــل مــا نســبته 29.4٪ و0.2	٪ و41.7٪ مــن إجمالــي 

المطلوبــات المتداولــة كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م و2020م و 2021م علــى التوالــي.

انخفــض مجمــوع المطلوبــات المتداولــة بنســب 17.0٪ مــن 475.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م إلــى 94.9	 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2020م نتيجــة انخفــاض أرصــدة القــروض )القصيــرة األجــل، متوســطة األجــل والطويلــة األجــل( والتــي انخفضــت 
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مــن 46.6	 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2019م إلــى 270.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2020م نتيجــة التســديدات 
المســتمرة.

عــاد رصيــد المطلوبــات المتداولــة وارتفــع بنســبة 2.0٪ مــن 94.9	 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2020م إلــى 402.7 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2021م، حيــث جــاء االرتفــاع مدفوعــاً بارتفــاع الذمــم التجاريــة الدائنــة المصاريــف المســتحقة والمطلوبــات األخــرى.

6-6-4-1  ذمم دائنة تجارية 

يقدم الجدول التالي تفاصيل الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى لدى الشركة كما في1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. 

الجدول رقم )5	(:  ذمم دائنة تجارية 

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

	.1٪	.4٪)1.7٪(66.72065.60468.407جهات ليست ذات عالقة

6.2٪41.9٪)20.6٪(254.	2.8872.292جهات ذات عالقة

1.5٪5.5٪)2.5٪(69.60767.89771.660اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

تتضمن الذمم الدائنة مبالغ دائنة لمختلف الموردين الذين يتعاملون مع الشركة باإلضافة الى الموردين الذين يعتبرون جهات ذات عالقة.

المورديــن )الجهــات ذات عالقــة( تتضمــن مــورد واحــد وهــو شــركة غــاز الشــرق. كّنــا قــد ذكرنــا أن الشــركة تمتلــك اســتثماراً نســبته 26.0٪ فــي 
شــركة غــاز الشــرق )شــركة ذات مســؤولية محــدودة تقــوم بتوزيــع الغــاز الطبيعــي وتشــغيل المرافــق الصناعيــة فــي تجــارة الجملــة فــي آالت ومعــدات 

الغــاز(. تتضمــن المعامــالت مــع شــركة غــاز الشــرق معامــالت شــراء غــاز و معامــالت أربــاح موزعــة.

تقوم الشركة بشراء الغاز من شركة الشرق للغاز الطبيعي عبر طلبات شراء تصدر في موعد الشراء.

المورديــن اآلخريــن هــم المورديــن المحلييــن والخارجييــن الذيــن تتعامــل معهــم الشــركة. يجــب اإلشــارة إلــى أّن معظــم المــواد الكيميائيــة والمــواد 
األوليــة يتــم اســتقدامها مــن مورديــن أجانــب، بينمــا يتــم الحصــول علــى قطــع الغيــار مــن مورديــن محلييــن. 

انخفضــت ذمــم دائنــة تجاريــة مــن جهــات ذات عالقــة بنســبة 2.5٪ مــن 69.6 مليــون ريــال ســعودي فــي 1	 ديســمبر 2019م إلــى 67.9 مليــون ريــال 
ســعودي فــي 1	 ديســمبر 2020م نتيجــة بعــض التســديدات التــي قامــت بهــا الشــركة بيــن الفترتيــن. عــاد الرصيــد وارتفــع بنســبة 5.5٪ مــن 67.9 
مليــون ريــال ســعودي فــي 1	 ديســمبر 2020م إلــى 71.7 مليــون ريــال ســعودي فــي 1	 ديســمبر 2021م ويعــزى هــذا االرتفــاع بشــكل أساســي إلــى 

ارتفــاع جزئــي طــرأ علــى كميــة البضائــع المقتنــاة خــالل العــام 2021م والتــي قامــت الشــركة بشــرائها مــن أجــل دعــم متطلبــات العمــل.

الجدول رقم )6	(: اعمار الذمم الدائنة

أكثر من 365 يوم150-365 يوم90-150 يوم0-90 يومألف ريال سعودي

71.32016.2192.87732.156اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة
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يشــير تحليــل تقــادم الذمــم الدائنــة إلــى أن مبلغــاً وقيمتــه 2.2	 مليــون ريــال ســعودي بقــي مســّجاًل لفتــرة تجــاوزت  65	 يومــاً كمــا فــي 1	 ديســمبر 
2021م. يتأثــر توقيــت تســديد دفعــات المورديــن بعــدة عوامــل أهّمهــا تواجــد الســيولة مــع الشــركة. يجــب اإلشــارة إلــى أّن عمليــة تســديد المبالــغ 

الدائنــة للمورديــن تســارعت فــي العــام 2021م نظــراً لرغبــة الشــركة بالمحافظــة علــى العالقــة الوطيــدة مــع كل المورديــن.

6-6-4-2  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

يقدم الجدول التالي مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى القائمة على الشركة كما في1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )7	(: مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

28.4٪49.1٪10.5٪	80715.25622.75.	1مكافآت موظفين مستحقة

بضائع مستلمة ولكن لم 
74.4٪4.9	٪125.4٪	757.25	.855	.2يتم استالم الفواتير بها

عمولة مبيعات مستحقة 
)54.0٪()65.5٪()8.8	٪(7421.291.	6.111وحسومات

ضريبة القيمة المضافة 
ال ينطبق٪4.7ال ينطبق418.	264.	-- صافي

	.5	٪52.1٪20.4٪2.2422.6994.106مصاريف مرافق مستحقة

279.7٪	.8٪1.6	1.2٪7	1972.6212.8دفعات مقدمة من العمالء

)27.1٪()	.25٪()28.9٪(90	.2.6191.8611تكلفة نقل مستحقة

مصاريف قانونية ومهنية 
)26.0٪(16.4٪)0.	5٪(1901.4991.745.	مستحقة

مخصص مصاريف 
)	.86٪()81.1٪()90.1٪(5.621555105التسويق

)	.7	٪(09.5	٪)90.4٪(1.117	2.84627تكلفة تخليص مستحقة

1.1٪)2.2٪(4.6٪660.		74.	578.	أخرى

8.0٪21.5٪)4.0٪(42.59540.88749.675اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية

تتضمــن مكافــآت الموظفيــن المســتحقة المزايــا والرواتــب الخاصــة بالموظفيــن. تجــدر اإلشــارة إلــى أّن الرواتــب عــادة مــا تدفــع قبــل نهايــة كل شــهر 
إاّل فــي حــاالت اســتثنائية. ارتفعــت مكافــآت الموظفيــن المســتحقة بنســبة 10.5٪ مــن 8.	1 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 	.15 
مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م نتيجــة تراكــم بــدالت اإلجــازات خاصــة أن عــدًدا كبيــًرا مــن الموظفيــن لــم يســتخدموا أرصــدة اإلجــازات 
الخاصــة بهــم فــي عــام 2020م بعــد تفشــي وبــاء الكورونــا ومــا رافقــه مــن قيــود ســفر. شــهدت مكافــآت الموظفيــن المســتحقة ارتفاعــاً إضافيــاً 
بنســبة 49.1٪ إلــى 22.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ديســمبر 2021م بســبب زيــادة عــدد موظفــي الشــركة مــن 5	9 موظــف فــي العــام 2020م 

إلــى 1.094 موظــف فــي العــام 2021م.
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يشــّكل رصيــد البضائــع المســتلمة ولكــن لــم يتــم اســتالم الفواتيــر بهــا أرصــدة دائنــة إلــى المورديــن. فــي بعــض األحيــان، يتــم شــحن البضائــع إلــى 
مخــازن الشــركة قبــل إصــدار المورديــن للفواتيــر. فــي هــذه الحالــة، يتــم تســجيل الرصيــد الدائــن ضمــن المصروفــات المســتحقة بــدل األرصــدة 
الدائنــة. ارتفــع رصيــد البضائــع المســتلمة ولكــن لــم يتــم اســتالم الفواتيــر بنســبة 125.4٪ مــن 2.4 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 5.4 
مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م ، مــع ارتفــاع إضافــي إلــى 	.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 1	 ديســمبر 2021م. ويرجــع هــذا االرتفــاع إلــى 

الـــتأّخر فــي إصــدار الفواتيــر مــن قبــل عــدد مــن المورديــن الذيــن يــزودون الشــركة بخدمــة إدارة مخلفــات.

انخفضــت عمولــة المبيعــات المســتحقة والحســومات بنســبة 8.8	٪ مــن 6.1 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 7.	 مليــون ريــال ســعودي 
فــي عــام 2020م ويرجــع هــذا الــى انخفــاض الحســومات بنــاًء علــى توصيــة مــن المراجــع الخارجــي، حيــث تــم خصــم الحســومات المســتحقة مــن 
الذمــم المدينــة المقابلــة. واســتمرت عمولــة المبيعــات المســتحقة والحســومات باالنخفــاض بنســبة 65.5٪ مــن 7.	 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 
2020م إلــى 	.1 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م. كّنــا قــد ذكرنــا ســابقاً أّن قيمــة العمــوالت تتقلــب بشــكل مســتمر نظــراً إلــى أّنهــا ترتبــط 

بقيمــة المبيعــات التــي يحققهــا موظفــي البيــع والتســويق.

ضريبــة القيمــة المضافــة هــي المبالــغ الدائنــة لمصلحــة الدخــل والــزكاة. تتقلــب قيمــة الضريبــة مــع تقلــب قيمــة المبيعــات مــن المورديــن األجانــب 
وال تتبــع أي اتجــاه معيــن.

مصاريــف المرافــق المســتحقة هــي مصاريــف كهربــاء ومــاء. شــهدت مصاريــف المرافــق المســتحقة ارتفاعــا بنســبة 20.4٪ مــن 2.2 مليــون ريــال 
ــغ 4.1 مليــون ريــال ســعودي  ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 2.7 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م، مــع ارتفــاع إضافــي بنســبة 52.1٪ لتبل
حيــث نتــج هــذا االرتفــاع مــن زيــادة االســتهالك بســبب ارتفــاع مســتوى اإلنتــاج فــي عــام 2021م وايضــا التأخيــر فــي إصــدار عــدد مــن الفواتيــر مــن 

مــوردي الوقــود والميــاه.

تمّثــل مصاريــف النقــل مصاريــف نقــل وشــحن البضائــع للعمــالء، حيــث تعاقــدت الشــركة مــع عــدد مــن شــركات النقــل المســؤولة عــن شــحن البضائــع 
للعمــالء. انخفضــت تكاليــف النقــل المســتحقة بنســبة 28.9٪ مــن 2.6 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 1.9 مليــون ريــال ســعودي فــي 

عــام 2020م، مــع انخفــاض إضافــي الــى 1.4 مليــون ريــال ســعودي. تأثــر االنخفــاض بعكــس تكاليــف النقــل الزائــدة التــي تــم تبويبهــا مســبًقا. 

تتضمــن المصاريــف القانونيــة والمهنيــة المســتحقة مصاريــف المراجــع الخارجــي و مصاريــف المستشــار القانونــي والمالــي للمجموعــة باإلضافــة 
إلــى مصاريــف أخــرى. انخفضــت المصاريــف القانونيــة والمهنيــة المســتحقة بنســبة 0.	5٪ مــن 2.	 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 
1.5 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م ويرجــع هــذا الــى عكــس بعــض مصاريــف الضريبــة المتقطعــة التــي كانــت قــد ســّجلتها الشــركة ســابقاً. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن المصاريــف القانونيــة والمهنيــة المســتحقة كانــت مرتفعــة اســتثنائياً فــي العــام 2020م نتيجــة ارتفــاع المصاريــف القانونيــة، 

نظراً إلى أّن الشركة قامت برفع عدد كبير من الدعاوي القضائية على عدد من العمالء الذين تخلفوا عن تسديد مستحقات الشركة. 

ارتفعــت المصاريــف القانونيــة والمهنيــة المســتحقة بنســبة 16.4٪ مــن 1.5 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 1.7 مليــون ريــال ســعودي 
فــي عــام 2021م ويرجــع هــذا الــى ازديــاد عجلــة النشــاط.

ــادي.  ــل الع ــن ســياق العم ــا ضم ــم تنظيمه ــي يت ــة الت ــة والتســويقية المختلف ــى الحمــالت اإلعالني ــدة عل ــف متكب ــف التســويق هــي مصاري مصاري
انخفــض مخصــص مصاريــف التســويق بنســبة 90.1٪ مــن 5.6 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 0.6 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 
2020م و 0.1 مليــون ريــال ســعودي 2021م. كان االنخفــاض متأّثــراً بانخفــاض عــدد ونطــاق الحمــالت واألنشــطة اإلعالنيــة التــي نظمتهــا الشــركة 

منــذ انتشــار جائحــة الكورونــا.

تكلفــة التخليــص تتضمــن مصاريــف تدفــع لعــدد مــن الــوكالء المســؤولين عــن تخليــص وإدارة شــؤون البضائــع المســتوردة. انخفضــت تكلفــة 
التخليــص المســتحقة بنســبة 90.4٪ مــن 2.8 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 	.0 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م نتيجــة عكــس 
بعــض المصاريــف التــي حجــزت فــي أوقــات ســابقة. ارتفعــت تكلفــة التخليــص المســتحقة بنســبة 09.5	٪ مــن 	.0 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 
2020م إلــى 1.1 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م ويعــود هــذا االرتفــاع إلــى ارتفــاع حجــم البضائــع التــي تــم اســتيرادها فــي العــام 2021م.

ــة لهيئــة  تتضمــن المصاريــف المســتحقة األخــرى مصاريــف اكتواريــة، مصاريــف إيجــار ســيارات، مصاريــف تأمينــات اجتماعيــة، مصاريــف دائن
ســوق المــال ومصاريــف متنوعــة أخــرى. لــم تشــهد هــذه المصاريــف أي تقلبــات جوهريــة مــا بيــن 1	 ديســمبر 2019م و1	 ديســمبر 2021م.
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6-6-4-3  مخصص الزكاة

يقدم الجدول التالي حركة الزكاة المستحقة على الشركة كما في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )8	(: مخصص الزكاة

ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م -2021م2021م2020م2021م2020م2019م

4.9	٪)12.2٪(107.4٪ 14.227  16.209  7.815 1 يناير 

)	.40٪()	.26٪()51.7٪( 2.987  4.052  	9	.8 مخصص للسنة

ال ينطبق)4.	8٪(ال ينطبق )1.004( )4	6.0( - مدفوعات 

0.0٪13.9٪)12.2٪( 16.210  14.227  16.209 31 ديسمبر 

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

تخضــع الشــركة للــزكاة وفقــاً ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل. يتــم حســاب الــزكاة بنــاًء علــى الوعــاء الزكــوي التقريبــي أو األربــاح المعدلــة 
أيهمــا أكبــر ويتــم تحميلهــا علــى الربــح أو الخســارة. يتــم إثبــات الــزكاة اإلضافيــة المســتحقة، إن وجــدت، عندمــا يتــم تحديدهــا وطلــب ســدادها. 

قــد يتعيــن تعديــل المبالــغ المســتحقة لمصــروف الــزكاة للفتــرة فــي فتــرة الحقــة إذا تغيــرت تقديــرات المصــروف للســنة.

انخفضــت مخصــص الــزكاة بنســبة 12.2٪ مــن 16.2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 14.2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م وكان 
هــذا االنخفــاض بســبب التســديدات المســتمرة. بينمــا ارتفــع مخصــص الــزكاة بنســبة 9.	1٪ مــن 14.2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 

16.2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م ضمــن ســياق العمــل العــادي.

اســتلمت الشــركة ربوطــات الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل للســنوات مــن 2014 إلــى 2018 والتــي تطالــب فيهــا الهيئــة بالتــزام إضافــي يبلــغ 42.4 
مليــون ريــال ســعودي. قامــت الشــركة بتســوية مطالبــة الربــط البالــغ 15.5 مليــون ريــال ســعودي والتــي تتعلــق بســنة 2014م حيــث ســددت مبلــغ 0.5 
مليــون ريــال ســعودي واســتلمت الريــط النهائــي. تقدمــت اإلدارة باعتــراض علــى باقــي الربوطــات للســنوات مــن 2015 إلــى 2018 البالغــة 26.9 
مليــون ريــال ســعودي. تعتقــد اإلدارة أن المخصــص المعتــرف بــه مقابــل الربــوط المذكــورة أعــاله كاف وليــس هنــاك حاجــة إلــى مخصــص إضافــي.

6-6-4-4  معامالت مع أطراف ذات عالقة 

يقدم الجدول التالي تفاصيل معامالت الشركة مع أطراف ذات عالقة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
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الجدول رقم )9	(: معامالت مع أطراف ذات عالقة

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

موظفي اإلدارة الرئيسيين - التعويضات:

)8.6٪(17.9٪)29.1٪( 5.999  5.088  7.176 مكافأة قصيرة االجل

مكافآت مجلس اإلدارة 
	.12٪1.8٪9.	2٪ 2.112  2.074  1.674 واللجان ذات الصلة

مكافأة نهاية الخدمة 
5.0٪22.8٪)10.2٪( 19	  260  289 للموظفين

شركة غاز الشرق:

7.5٪9.0٪6.1٪ 6	7.8  7.188  6.777 شراء الغاز

52.8٪40.0٪66.7٪ 640.	  2.600  1.560 أرباح موزعة

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

تضمنــت المعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة بيــن العاميــن 2019م وعــام 2021م معامــالت مــع موظفــي اإلدارة الرئيســية ومعامــالت مــع شــركة 
الغــاز.

موظفي اإلدارة الرئيسيين 

يتضمــن موظفــي اإلدارة الرئيســيين موظفــي اإلدارة العليــا مــن مــدراء ورؤســاء تنفيذييــن. تضمنــت المعامــالت مــع هــؤالء الموظفيــن الرواتــب و 
مكافــآت اللجــان ومصاريــف حضــور جلســات مجلــس اإلدارة واللجــان باإلضافــة إلــى مكافــأة نهايــة الخدمــة.

المكافأة القصيرة األجل تتضمن الرواتب الشهرية وأي مكافآت تصرف خالل عقد العمل العادي. 	
مكافآت مجلس اإلدارة واللجان تتضمن بشكل أساسي بدالت حضور جلسات اللجان ومجلس اإلدارة. 	
مكافأة نهاية الخدمة هي المكافآت الطويلة األمد الدائنة لهؤالء الموظفين. 	

تقلبــت قيمــة التعويضــات والمكافــآت الدائنــة لموظفــي اإلدارة الرئيســيين. انخفضــت قيمــة المعامــالت مــن 9.1 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 
2019م إلــى 7.4 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م، ثــّم عــادت وارتفعــت إلــى 8.4 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2021م. يجــب اإلشــارة إلــى 

أّن قيمــة هــذه المعامــالت تتقلــب بشــكل دوري نتيجــة تقلــب عــدد الموظفيــن وقيمــة الرواتــب و المكافــآت.

شركة غاز الشرق

كّنــا ذكرنــا ســابقاً أن الشــركة تمتلــك اســتثماراً نســبته 26.0٪ فــي شــركة غــاز الشــركة )شــركة ذات مســؤولية محــدودة تقــوم بتوزيــع الغــاز الطبيعــي 
ــاز(. تتضــن المعامــالت مــع شــركة غــاز الشــرق معامــالت شــراء غــاز و  ــة فــي آالت ومعــدات الغ ــة فــي تجــارة الجمل وتشــغيل المرافــق الصناعي

معامــالت أربــاح موزعــة.

تقوم الشركة بشراء الغاز من شركة الشرق للغاز الطبيعي عبر طلبات شراء تصدر في موعد الشراء.

بالنسبة لألرباح الموزعة، فهي تمّثل حصة الشركة في نتائج شركة غاز الشرق.
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٦-٧  قائمة التدفقات النقدية 

يقدم الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية الخاصة بالشركة للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )40(: قائمة التدفقات النقدية الموجزة

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

صافي التدفقات النقدية 
من / )المستخدمة في( 

النشاطات التشغيلية
ال ينطبق)٪110.7(٪120.5)8.994(969.	8.0748	

صافي التدفقات النقدية 
من / )المستخدمة في( 

النشاطات االستثمارية
)8.577()7.	25()6.8	1()٪14.6()٪6.7()٪10.8(

صافي التدفقات النقدية 
المستخدمة في النشاطات 

التمويلية
ال ينطبق)٪160.5(621٪78.8.	4)72.057()40.296(

صافي النقص في النقد 
ال ينطبق505.8٪)142.5٪(4.58827.796)10.800(وما في حكمه

النقد وما في حكمه في 
)17.0٪(1.5	٪)47.6٪(	22.84511.95915.72بداية الفترة

أثر التغيرات في سعر 
129.5٪)45.4٪(864.0٪)450()824()86(الصرف

نقد وما في حكمه في 
89.8٪9.	17٪1.5	٪068.	4	11.95915.72نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية

ســّجلت الشــركة صافــي تدفــق نقــدي خــارج بقيمــة 10.8 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م، حيــث ارتبــط التدفــق النقــدي الخــارج بالخســارة 
التــي ســّجلتها الشــركة خــالل العــام نفســه. عــادت الشــركة وســّجلت صافــي تدفــق نقــدي بقيمــة 4.6 مليــون ريــال ســعودي و 27.8 مليــون ريــال 

ســعودي فــي العاميــن 2019م و2020م. 

ارتبــط صافــي النقــد الســلبي والتــي بلغــت قيمتــه 10.8 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م بالتدفقــات النقديــة الخارجــة مــن األنشــطة 
التمويليــة والتــي بلغــت قيمتهــا 	.40 مليــون ريــال ســعودي. تعلّقــت التدفقــات النقديــة الخارجــة المرتبطــة باألنشــطة التمويليــة بتســديدات القــروض 

العاليــة القيمــة التــي حصلــت عليهــا الشــركة قبــل وخــالل الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2019م و2021م.

تحــّول صافــي النقــد الســلبي والتــي بلغــت قيمتــه 10.8 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى صافــي نقــد إيجابــي بقيمــة 4.6 مليــون ريــال 
ســعودي فــي العــام 2020م نتيجــة ارتفــاع التدفقــات النقديــة المتحصلــة مــن األنشــطة التشــغيلية مــن 8.1	 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م 
إلــى 84.0 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2021م نتيجــة صافــي الربــح التــي حققتــه الشــركة خــالل العــام نفســه والــذي بلــغ 15.7 مليــون ريــال 

ســعودي مقارنــة بخســارة محققــة بقيمــة 27.5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م.
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أكمــل صافــي النقــد المســّجل مــن قبــل الشــركة ارتفاعــه مــن 4.6 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م إلــى 27.8 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 
2021م بعــد تســجيل تدفقــات نقديــة متحصلــة مــن األنشــطة التمويليــة بقيمــة 6.	4 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام نفســه.

6-7-1  التدفقات من األنشطة التشغيلية 

يقدم الجدول التالي تفاصيل التدفقات من األنشطة التشغيلية للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )41(: قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

ال ينطبق٪96.6٪)157.0٪(0.776	15.658)27.469(صافي ربح الفترة

تعديالت عن:

استهالك ممتلكات وآالت 
4.0٪2.5٪5.6٪11454.450.	175	.50ومعدات

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)00	.17(--أرباح أخرى

خسارة االنخفاض في 
قيمة ممتلكات وآالت 

ومعدات
	.22	1.5751.916)٪51.1(٪21.6)٪22.9(

)27.5٪()2.9	٪()21.6٪(	51722.47.		2	42.7مصاريف تمويلية

مخصص االنخفاض 
في قيمة الذمم المدينة 

التجارية
ال ينطبق)4.0	٪1()٪90.9(967)2.845()	9	.1	(

)	.40٪()	.26٪()51.7٪(4.0522.987	9	.8مصروف زكاة

إطفاء موجودات غير 
22.7٪)60.6٪(282.0٪42.222	1.4755.6ملموسة

رد مخصص مخزون بطيء 
ال ينطبق)92.8٪(ال ينطبق2.200158-الحركة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق207--اعدام لمخزون

الحصة من ربح شركة 
	.	٪)9.5٪(17.9٪)275.	()620.	()071.	(زميلة

مخصص مقابل ذمم مدينة 
ال ينطبق)100.0٪(ال ينطبق-654.	1-أخرى

ربح بيع ممتلكات وآالت 
)8.	6٪()56.2٪()70.1٪()159()64	()1.216(ومعدات
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ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

اطفاء استثمارات بالقيمة 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق1.485--العادلة

)100.0٪(ال ينطبقال ينطبق---خسارة االستثمار

خسارة استبعاد شركة 
)1.8٪(26.8٪)24.0٪(614.	72.850	2.	تابعة

مخصص مكافآت نهاية 
41.8٪)19.9٪(151.0٪750125.425100.520.	الخدمة للموظفين

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق11454.450.	49.9815

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

ال ينطبق)244.5٪()60.8٪()2.096	(56.61622.208ذمم مدينة تجارية

ال ينطبق)104.0٪(	.62٪940)407.	2()14.419(مخزون

دفعات ومدفوعات مقدمة 
ال ينطبق)1.019.0٪()86.2٪()1.659	(445.	25.028وموجودات أخرى

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)4.000	(--ودائع قصيرة االجل

ال ينطبق)247.5٪()84.9٪(	76.	)2.552()16.870(ذمم دائنة تجارية

مصاريف مستحقة 
ال ينطبق)4.4	6٪()91.9٪(9.125)1.708()21.189(ومطلوبات أخرى

النقد الناتج من عمليات 
)54.2٪()86.6٪(55.9٪	41216.59.	79.14812التشغيل

)26.0٪()1.7	٪()19.8٪()5	21.2()1.088	()8.778	(تكلفة تمويل مدفوعة 

ال ينطبق)6.	8٪(ال ينطبق)988()4	6.0(-زكاة مدفوعة

مكافآت نهاية الخدمة 
21.0٪44.9٪1.0٪)64	.	()21	.2()2.297(للموظفين مدفوعة

صافي النقد )المستخدم 
في( / الناتج من األنشطة 

التشغيلية
ال ينطبق)٪110.7(٪120.5)8.994(38.07483.969

المصدر: القوائم المالية

اســتطاعت الشــركة تســجيل تدفقــات نقديــة إيجابيــة مــن العمليــات التشــغيلية. بلغــت قيمــة هــذه التدفقــات 8.1	 مليــون ريــال ســعودي و 84.0 
مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م والعــام 2020م. ارتفعــت قيمــة هــذه التدفقــات مــن 8.1	 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 84.0 
مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م، حيــث نتــج التحّســن بشــكل رئيســي عــن ارتفــاع صافــي النتائــج التــي حققتهــا الشــركة مــن خســارة بقيمــة 

27.5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى ربــح بقيمــة 15.7 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2020م.
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عــادت الشــركة وســّجلت تدفــق نقــدي خــارج بقيمــة 9.0 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2021م، حيــث نتــج التحــول المشــار إليــه عــن ارتفــاع أرصــدة 
الذمــم المدينــة واألرصــدة المدينــة األخــرى بيــن 1	 ديســمبر 2020م و 1	 ديســمبر 2021م. 

6-7-2  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

يقدم الجدول التالي تفاصيل التدفقات من األنشطة االستثمارية للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

الجدول رقم )42(: التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

إضافات على ممتلكات 
 )5.2٪( )0.1٪( )10.1٪()10.199()10.209()54	.11(ومصانع ومعدات

إضافات على أصول غير 
52.8٪  40.0٪  66.7٪640.	1.5602.600ملموسة 

متحصالت من استبعاد 
ال ينطبق 492.6٪ ال ينطبق)9	1.4()	24(-ممتلكات ومعدات 

استرداد )إيداع( ودائع 
 )2.1٪( 121.5٪  )56.7٪(1.2165271.167مرابحة قصيرة األجل 

صافي التدفقات النقدية 
المستخدمة في النشاطات 

االستثمارية 
)8.577()7.325()6.831()٪14.6( )٪6.7( )٪10.8( 

المصدر: القوائم المالية

ســّجلت الشــركة تدفقــات نقديــة خارجــة بقيمــة 8.6 مليــون ريــال ســعودي و 	.7 مليــون ريــال ســعودي و 6.7 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م 
و العــام 2020م والعــام 2021م. ارتبطــت هــذه التدفقــات بشــكل رئيســي بمعــدات وممتلــكات قامــت الشــركة باقتنائهــا لدعــم عمليــات اإلنتاج.
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6-7-3  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

يقدم الجدول التالي تفاصيل التدفقات من األنشطة التمويلية للسنوات المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. 

الجدول رقم )	4(:  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

متحصالت من زيادة رأس 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق8	95.7--المال

مسدد من التزامات عقود 
 115.8٪69.9	٪ )0.9٪()4.208()895()	90(إيجار 

التغير في قروض قصيرة 
191.5٪  1.244.2٪ )6.8	٪(62948.780.	5.740األجل

الوارد من قروض متوسطة 
ال ينطبق )86.8٪(ال ينطبق221.		2	.24-وطويلة األجل

مسدد من قروض متوسطة 
 48.1٪ 0.2٪119.0٪)99.016()98.840()		45.1(وطويلة األجل

توزيعات أرباح مسددة 
ال ينطبق 227.1٪ال ينطبق)894()	27(-لحصة االقلية

صافي التدفقات النقدية 
المستخدمة في النشاطات 

التمويلية
ال ينطبق)٪160.5( 43.621٪78.8)72.057()40.296(

المصدر: القوائم المالية

ســّجلت الشــركة تدفقــات نقديــة خارجــة مــن األنشــطة التمويليــة. بلغــت قيمــة هــذه التدفقــات الخارجــة 	.40 مليــون ريــال ســعودي و 72.1 مليــون 
ريــال ســعودي و 10.5 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م والعــام 2020م والعــام 2021م. ارتبطــت التدفقــات النقديــة الخارجــة بالتســديدات 
التــي قامــت بهــا الشــركة مــن أجــل ســداد القــروض المختلفــة التــي كانــت قــد حصلــت عليهــا فــي فتــرات ســابقة. ارتفعــت قيمــة التدفقــات الخارجــة 
بنســبة 78.8٪ مــن 	.40 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م إلــى 72.1 مليــون ريــال ســعودي خــالل العــام 2020م بعــد ارتفــاع قيمــة تســديدات 

القروض.

ســّجلت الشــركة تدفقــات نقديــة إيجابيــة بقيمــة 6.	4 مليــون خــالل العــام 2021م نتيجــة متحصــالت مــن زيــادة رأس المــال خــالل العــام 2021م 
والتــي بلغــت 95.7 مليــون ريــال ســعودي.
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٦-8  مطلوبات محتملة وارتباطات 

يقدم الجدول التالي ملخص المطلوبات المحتملة و االرتباطات المترتبة على الشركة كما في 1	 ديسمبر 2019م و2020م

الجدول رقم )44(:  مطلوبات محتملة وارتباطات

ألف ريال سعودي

زيادة / )نقص(السنة المنتهية في 31 ديسمبر
معدل النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 2021م2020م2021م2020م2019م
2021م

79.6٪88.8٪70.8٪ 48.160  25.504  5	14.9 اعتمادات مستندية

10.5٪)7.1٪(	.1	٪ 648  697  1	5 خطابات ضمان

77.6٪86.3٪69.4٪ 48.808  26.201  15.466 المجموع

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

تضمنــت االعتمــادات المســتندية مبلــغ 48.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 2021م وتتكــون بشــكل أساســي مــن اعتمــادات مســتندية صــدرت لعــدد 
مــن المورديــن.

بالنسبة لخطابات الضمان، فقد تضمنت عدة خطابات ضمان صدرت من قبل الشركة وشركاتها المملوكة ألطراف خارجية عدة.

 



استخدام متحصالت الطرح

.٧
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٧-  استخدام متحصالت الطرح

٧-١  صافي متحصالت الطرح

ــي  ــا حوال ــال ســعودي، ســيدفع منه ــون )145.000.000( ري ــون ملي ــة وخمســة وأربع ــة مائ ــوق األولوي ــي متحصــالت طــرح أســهم حق ــغ إجمال يبل
)905.000.	( ريــال ســعودي لتغطيــة تكاليــف الطــرح والتــي تشــمل أتعــاب المستشــار المالــي و مديــر اإلكتتــاب و متعهــد التغطيــة و المستشــار 

ــاب.  ــف المتعلقــة باالكتت ــع و غيرهــا مــن المصاري ــف التســويق و الطباعــة و التوزي ــي و مصاري القانون

سيبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي )141.095.000( ريال سعودي، والذي سيستخدم في التالي: 

شراء مواد خام بقيمة اثنان وتسعون مليون وثالثمائة واثنان ألف واربعمائة وواحد وخمسون )02.451	.92( ريال سعودي. 	
 شراء أصول ثابتة بقيمة ثالث وثالثين مليون وسبع مائة واثنان وتسعون ألف وخمس مائة وتسع أربعون )792.549.		( ريال سعودي. 	
سداد قروض بنكية بقيمة خمسة عشر مليون )15.000.000( ريال سعودي. 	

كمــا ســتقوم الشــركة باإلفصــاح للجمهــور علــى موقــع شــركة تــداول الســعودية )تــداول( عنــد وجــود اختــالف بنســبة )5٪( أو أكثــر بيــن االســتخدام 
الفعلــي لمتحصــالت الطــرح مقابــل مــا أفصــح عنــه فــي نشــرة اإلصــدار هــذه فــور علمهــا بذلــك. 

٧-2  استخدام متحصالت الطرح

وفيما يلي الجدول المتوقع الستخدام متحصالت الطرح:

الجدول رقم )45(: استخدام متحصالت الطرح

البند )بالريال 
السعودي(

الربع الثالث
2022م

الربع الرابع
2022م

الربع األول
2023م

الربع الثاني
2023م

الربع الثالث
المجموع2023م

02.451	.492	418.201.6	418.201.6	22.416.29915.281.25018.201.6شراء مواد خام

792.549.		---21.95415.470.595	.18شراء أصول ثابتة

سداد قروض 
15.000.000 ---14.100.000900.000بنكية

 905.000.	 ----905.000.	مصاريف الطرح

58.743.25331.651.84518.201.63418.201.63418.201.634145.000.000اإلجمالي

المصدر: الشركة



إفادات الخبراء
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8-  إفادات الخبراء

تــم الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة مــن كٍل مــن المستشــار المالــي والمستشــار القانونــي ومتعهــد التغطيــة ومديــر االكتتــاب للشــركة علــى إدراج 
أســمائهم وشــعاراتهم وإفاداتهــم بالصيغــة الــواردة فــي هــذه النشــرة. كمــا تــم الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة مــن المحاســبين القانونييــن للشــركة 
علــى إدراج أســمائهم وشــعاراتهم بالصيغــة الــواردة فــي هــذه النشــرة. ولــم يتــم ســحب تلــك الموافقــات كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة، كمــا أنــه ليــس 

ألي من المذكورين أعاله والعاملين لديهم أو أقاربهم أي أسهم أو أية مصلحة في الشركة وشركاتها التابعة مهما كان نوعها. 



إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة

.٩
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٩-  إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:

بخــالف مــاورد فــي القســم )	( »خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا« مــن هــذه النشــرة، لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع فــي أعمــال المصــدر أو أي  	
شــركة مــن شــركاته التابعــة يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــراً ملحوظــاً فــي الوضــع المالــي خــالل الـــ )12( شــهراً األخيــرة.

لــم تُمنــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أي عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل المصــدر أو أي شــركة مــن شــركاته التابعــة خــالل  	
الســنوات الثــالث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل و طــرح األوراق الماليــة فــي مــا يتعلــق بإصــدار أو طــرح أي أوراق ماليــة.

لــم يكــن هنــاك أي تغييــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري للمصــدر أو أي شــركة مــن شــركاته التابعــة خــالل الســنوات الثــالث  	
ــر  ــي يشــملها تقري ــرة الت ــى الفت ــة إل ــذه النشــرة، إضاف ــة له ــة الخاضع ــب التســجيل وطــرح األوراق المالي ــم طل ــخ تقدي الســابقة مباشــرة لتاري

ــى اعتمــاد نشــرة اإلصــدار. ــي حت المحاســب القانون
بخــالف مــا ورد فــي الصفحــة )و( مــن هــذه النشــرة، ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو ألي مــن أقربائهــم أي أســهم أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي  	

المصــدر أو فــي أي مــن شــركاته التابعــة.
لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة، ولم تقم الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على عملية شراء أسهم الشركة. 	



المعلومات القانونية

.١0
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١0-  المعلومات القانونية

١0-١  مقدمة عن الشركة وأبرز التغييرات التي طرأت عليها
 

10-1-1  اسم الشركة

الشــركة الســعودية لصناعــة الــورق هــي شــركة ســعودية مســاهمة عامــة تأسســت بموجــب شــهادة الســجل التجــاري رقــم )1010255690( وتاريــخ 
1415/01/10هـــ )الموافــق1994/06/20م( والتــي تنتهــي صالحيتهــا بتاريــخ 1445/01/10هـــ )الموافــق 07/28/	202م(.  

تــم قيــد الشــركة فــي الســجل التجــاري للشــركات المســاهمة بمدينــة الدمــام تحــت االســم التجــاري »الشــركة الســعودية لصناعــة الــورق – مســاهمة 
عامــة«. وهــو االســم التجــاري الحالــي ولــم يحــدث بعــد ذلــك أي تعديــل علــى االســم حتــى تاريــخ إعــداد هــذه النشــرة.

10-1-2  تأسيس الشركة ومراحل تطور رأس المال

تــم تأســيس الشــركة الســعودية لصناعــة الــورق بدايــًة كفــرع لمؤسســة فرديــة باســم »المؤسســة الســعودية لتصنيــع اللــب والــورق« وهــي فــرع  	
لمؤسســة صاحــب الســمو الملكــي األميــر عبــد اللــه بــن مســاعد بــن عبــد العزيــز ال ســعود وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري بالرقــم )19540( 

وتاريــخ 1410/05/14هـــ )الموافــق 	1989/12/1(.

بتاريــخ 1414/12/19هـــ )الموافــق 0	/1994/04م(، تــم تحويــل فــرع المؤسســة الــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة بمشــاركة ثــالث شــركاء  	
وبــرأس مــال بلــغ خمســة وخمســين مليــون )55.000.000( ريــال عنــد التأســيس وذلــك بموجــب عقــد التأســيس )تحويــل المؤسســة إلــى 
شــركة( الموثــق لــدى كاتــب العــدل فــي الدمــام األولــى بالعــدد )4/490/59( بالصحيفــة )171و172( وتاريــخ 1414/12/19هـــ )الموافــق 
0	/1994/05م( وتــم قيدهــا بالســجل التجــاري تحــت الرقــم )1010255690( وتاريــخ 1415/01/10هـــ )الموافــق 1994/06/20م(. وبتاريــخ 
ــون  ــادة رأس مــال الشــركة مــن خمســة وخمســين ملي ــل عقــد التأســيس وزي 1426/04/17هـــ )الموافــق 2005/05/26م( قــرر الشــركاء تعدي
)55.000.000( ريــال الــى مئتيــن وأربعيــن مليــون )240.000.000( ريــال وذلــك بموجــب قــرار الشــركاء الموثــق لــدى كاتــب العــدل المكلــف 
ـ )الموافــق 2005/05/26م(. ــخ 1426/04/17هــ ــد )164( وتاري ــوزارة التجــارة والصناعــة فــي الصفحــة رقــم )87-79( عــدد )78( مــن المجل ب

بتاريــخ 10/	1427/0هـــ )الموافــق 2006/04/08م(، وافــق الشــركاء علــى تحويــل الكيــان القانونــي للشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة  	
إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة مــع االحتفــاظ بنفــس االســم التجــاري ورقــم وتاريــخ الســجل التجــاري للشــركة عنــد تحويلهــا الــى مســاهمة وقــد 
ــى تحــول الشــركة مــن ذات مســؤولية  ــخ 12/	1427/0هـــ )الموافــق 2006/04/10م( بالموافقــة عل ــوزاري رقــم )5	6( وتاري صــدر القــرار ال
ــة بموجــب شــهادة  ــام كشــركة مســاهمة مقفل ــة الدم ــب الســجل التجــاري بمدين ــدى مكت ــد الشــركة ل ــم قي ــة، وت ــى مســاهمة مقفل محــدودة ال
الســجل التجــاري رقــم )2050028141( وتاريــخ 1415/01/10هـــ )الموافــق 1994/06/20م( والتــي تنتهــي صالحيتهــا بتاريــخ 1445/01/10هـــ 
)الموافــق 07/28/	202م(، وقــد بلــغ رأس مــال الشــركة عنــد التحــول الــى مســاهمة مبلــغ مئتيــن وأربعيــن مليــون )240.000.000( ريــال مقســم 

الــى أربعــة وعشــرون مليــون )24.000.000( ســهم تبلــغ القيمــة االســمية لــكل منهــا عشــرة )10( ريــاالت.

بتاريــخ 12/	1427/0هـــ )الموافــق 2006/04/10م(، تــم الطــرح العــام األولــي لعــدد ســبعة مالييــن ومائتيــن ألــف )7.200.000( ســهم وهــي  	
تشــكل نســبة ثالثيــن بالمئــة )0	٪( مــن رأس المــال المدفــوع وقــدره مئتيــن وأربعيــن مليــون )240.000.000( ريــال ســعودي. كمــا تــم إدراج 
الشــركة لــدى الســوق الماليــة الســعودية وتحولــت الــى شــركة مســاهمة ســعودية عامــة بتاريــخ 1427/05/18هـــ )الموافــق 2006/06/14م(.

 بتاريــخ 1429/04/06هـــ )الموافــق 2008/04/12م(، وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين )غيــر العاديــة( علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن  	
ــة  ــادة قدرهــا خمســة وعشــرين بالمئ ــال بنســبة زي ــة مليــون )00.000.000	( ري ــال إلــى ثالثمائ مئتيــن وأربعيــن مليــون )240.000.000( ري
)25٪( وزيــادة عــدد أســهم الشــركة مــن أربعــة وعشــرين مليــون )24.000.000( ســهم الــى ثالثيــن مليــون )0.000.000	( ســهم وذلــك عــن 

طريــق منــح ســهم مجانــي عــن كل أربعــة )4( أســهم.

 بتاريــخ 05/10/		14هـــ )الموافــق 2012/04/02م(، وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين )غيــر العاديــة( علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة  	
رأس مــال الشــركة مــن ثالثمائــة مليــون )00.000.000	( ريــال إلــى ثالثمائــة وخمســة وســبعون مليــون )75.000.000	( ريــال وبنســبة زيــادة 

قدرهــا خمســة وعشــرين بالمئــة )25٪( وذلــك بمنــح أســهم مجانيــة )ســهم منحــة لــكل أربعــة 4 أســهم(.
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بتاريــخ 5/07/05	14هـــ )الموافــق 2014/05/04م(، وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين )غيــر العاديــة( علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة  	
رأس مــال الشــركة مــن ثالثمائــة وخمســة وســبعين مليــون )75.000.0000	( ريــال إلــى أربعمائــة وخمســين مليــون )450.000.000( ريــال 
وبنســبة زيــادة قدرهــا عشــرين بالمئــة )20٪( وذلــك بمنــح أســهم مجانيــة )ســهم منحــة لــكل خمســة )5( أســهم( بحيــث يكــون مصــدر الزيــادة 
مــن حســاب األربــاح المبقــاة، وعليــه تــم زيــادة أســهم الشــركة مــن ســبعة وثالثيــن مليــون وخمســمائة ألــف )7.500.000	( ســهم الــى خمســة 

وأربعيــن مليــون )45.000.000( ســهم بعــد الزيــادة.

 بتاريــخ 0	/9/12	14هـــ )الموافــق 2018/09/10م(، وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين )غيــر العاديــة( علــى تخفيــض رأس مــال الشــركة  	
مــن أربعمائــة وخمســين مليــون )450.000.000( ريــال إلــى مئتــان وخمســة وأربعيــن مليــون )245.000.000( ريــال، بنســبة انخفــاض قدرهــا 
)45.56٪( وبالتالــي تخفيــض عــدد األســهم مــن خمســة وأربعيــن مليــون )45.000.000( ســهم إلــى أربعــة وعشــرين مليــون وخمســمائة ألــف 
)24.500.000( ســهم، وتــم تخفيــض )0.911( ســهم لــكل )2( ســهمين وذلــك بإلغــاء عــدد عشــرين مليــون وخمســمائة ألــف )20.500.000( 
ــة رأس مــال الشــركة إلطفــاء الخســائر المتراكمــة ودعــم نمــو الشــركة  ســهم، ويعــود الســبب الرئيــس لتخفيــض رأس المــال الــى إعــادة هيكل

مســتقباًل.

 بتاريــخ 07/	1441/0هـــ )الموافــق 2019/11/04م(، وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين )غيــر العاديــة( علــى تخفيــض رأس مــال الشــركة  	
مــن مئتيــن وخمســة وأربعيــن مليــون )245.000.000( ريــال إلــى اثنيــن وتســعين مليــون )92.000.000( ريــال، بنســبة انخفــاض قدرهــا 
)62.45٪( وبلــغ عــدد األســهم قبــل التخفيــض أربعــة وعشــرين مليــون وخمســمائة ألــف )24.500.000( ســهم وبعــد التخفيــض تســعة مالييــن 

ومئتيــن ألــف )9.200.000( ســهم.

بتاريــخ 1442/04/21هـــ )الموافــق 2020/12/06م(، وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين )غيــر العاديــة( علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن  	
اثنيــن وتســعين مليــون )92.000.000( ريــال الــى مائــة واثنيــن وتســعين مليــون )192.000.000( ريــال عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أوليــة 
بقيمــة مائــة مليــون )100.000.000( ريــال وزيــادة عــدد األســهم مــن تســعة مالييــن ومائتيــن ألــف )9.200.000( ســهم الــى تســعة عشــر مليــون 

ومائتيــن ألــف )19.200.000( ســهم.

بتاريخ1442/04/21هـــ )الموافــق 2020/12/06م(، وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين )غيــر العاديــة( علــى تعديــل وتحديــث النظــام  	
األساســي للشــركة ليتطابــق مــع نظــام الشــركات الجديــد والــذي تمــت الموافقــة عليــه مــن قبــل وزارة التجــارة -إدارة حوكمــة الشــركات بتاريــخ 

1442/04/21هـــ )الموافــق 2020/12/06م(

وفقــاً لتوصيــة مجلــس اإلدارة الصــادرة بتاريــخ 12/	0/	144هـــ )الموافــق 2021/10/18م( بزيــادة رأس المــال مــن مئــة واثنيــن وتســعين مليــون  	
)192.000.000( ريــال الــى ثالثمائــة وســبعة وثالثيــن مليــون )7.000.000		( ريــال مــن خــالل طــرح أســهم حقــوق أولويــة بعــدد أربعــة عشــر 
مليــون وخمســمائة الــف )14.500.000( ســهم بقيمــة مئــة وخمســة وأربعيــن مليــون )145.000.000( ريــال، يجــب الحصــول علــى موافقــة 
الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( خــالل )6( ســتة أشــهر مــن تاريــخ موافقــة الجهــات الرقابيــة المختصــة )هيئــة الســوق الماليــة »الهيئــة« وشــركة 
تــداول الســعودية »تــداول« ووزارة التجــارة(، وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( خــالل تلــك 

الفتــرة عــدت موافقــة الهيئــة ملغــاة ويتعيــن علــى الشــركة إعــادة تقديــم الطلــب إذا رغبــت بزيــادة رأس مالهــا.

10-1-3  كبار المساهمين

 كمــا بتاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه يوجــد مســاهم رئيســي واحــد يملــك مــا نســبته 5٪ أو أكثــر مــن أســهم الشــركة وهــو الســيد/رائد عبدالرحمــن 
عبــد العزيــز المشــعل حيــث تبلــغ نســبة ملكيتــه بــرأس مــال الشــركة كمــا بتاريــخ نشــر هذه النشــرة نســبة )7	2.4	٪(.

10-1-4  المقر الرئيسي

يقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الدمــام – الصناعيــة الثانيــة طــرق بقيــق - ص.ب: )	866( - الرمــز البريــدي )1492	( - هاتــف: 
)8121016(. وفــق المــادة )5( مــن النظــام األساســي يجــوز للشــركة ان تُنشــئ فــروع لهــا أو مكاتــب أو توكيــالت داخــل المملكــة أو خارجهــا بقــرار 

ــد مــن المعلومــات فضــاًل راجــع القســم الفرعــي رقــم ) 10-2-2( »فــروع الشــركة ونقــاط البيــع« مــن هــذا القســم(. مــن مجلــس االدارة )ولمزي
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10-1-5  مدة الشركة

 نصــت المــادة )6( السادســة مــن النظــام األساســي علــى أن تكــون مــدة الشــركة )99( تســعة وتســعين ســنة ميالديــة تبــدأ اعتبــاراً مــن تاريــخ قيدهــا 
بالســجل التجــاري كشــركة مســاهمة، ويجــوز دائمــاً إطالــة مــدة الشــركة بقــرار تصــدره الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة قبــل انتهــاء أجلهــا بســنة واحــدة 

علــى األقــل. وتشــير بيانــات الســجل التجــاري إلــى انتهــاء مــدة الشــركة فــي 1529/05/20هـــ )الموافــق 	2105/06/0م(.

10-1-6  النظام األساسي

ــخ 1442/04/21هـــ )الموافــق  ــة بتاري ــر العادي ــة العامــة غي ــى قــرار الجمعي ــاءً عل ــة مــن النظــام األساســي للشــركة بن ــم إصــدار النســخة الحالي ت
2020/12/06م( وقــد تــم تدقيقــه واعتمــاده مــن قبــل وزارة التجــارة واالســتثمار )إدارة حوكمــة الشــركات( بتاريــخ 1442/05/27هـــ )الموافــق 

ــي: ــا يل ــرات عــدة وكان أبرزهــا م ــل النظــام األساســي م ــم تعدي 2021/01/11م(، ت

زيــادة رأس المــال: بتاريــخ 1429/04/06هـــ )الموافــق 2008/04/12م( وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين )غيــر العاديــة( علــى زيــادة رأس  	
مــال الشــركة مــن مئتيــن وأربعيــن مليــون )240.000.000( ريــال إلــى ثالثمائــة مليــون )00.000.000	( ريــال بنســبة زيــادة قدرهــا خمســة 
وعشــرين بالمئــة ) 25٪( وزيــادة عــدد أســهم الشــركة مــن أربعــة وعشــرين مليــون )24.000.000 ( ســهم الــى ثالثيــن مليــون )0.000.000	( 

ســهم وذلــك عــن طريــق منــح ســهم مجانــي عــن كل أربعــة )4( أســهم. 

تعديــل المــواد التاليــة )1.24.22.20.19.16.11	.	44.4( مــن النظــام األساســي للشــركة مــن قبــل الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة(  	
2009/04/02م(.  )الموافــق  0/04/06	14هـــ  بتاريــخ  المنعقــدة 

زيــادة راس المــال: بتاريــخ 05/10/		14هـــ )الموافــق 2012/04/02م( وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( علــى زيــادة رأس مــال الشــركة  	
مــن ثالثمائــة مليــون )00.000.000	( ريــال إلــى ثالثمائــة وخمســة وســبعون مليــون )75.000.000	( ريــال وبنســبة زيــادة قدرهــا 25٪ وذلــك 
بمنــح أســهم مجانيــة )ســهم منحــة لــكل 4 أســهم( كمــا تمــت الموافقــة علــى تعديــل المــادة )7( وتعديــل المــادة )8( مــن النظــام األساســي للشــركة 
ــت  ــدال التصوي ــن النظــام األساســي للشــركة بإب ــم )16( م ــادة رق ــة الم ــل مقدم ــال. وتعدي ــع رأس الم ــادة المقترحــة لرف ــع الزي ــق م ــا يتواف بم
ــل المــادة )25( مــن النظــام األساســي للشــركة وذلــك بإضافــة  ــار أعضــاء مجلــس اإلدارة بــدال مــن التصويــت العــادي. وتعدي التراكمــي الختي

اســتخدام التصويــت التراكمــي الختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة

زيــادة رأس المــال: بتاريــخ 5/07/05	14هـــ )الموافــق 2014/05/04م( وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( علــى زيــادة رأس مــال الشــركة  	
مــن )75.000.000	( ريــال إلــى )450.000.000( ريــال و بنســبة زيــادة قدرهــا 20٪ و ذلــك بمنــح أســهم مجانيــة )ســهم منحــة لــكل 5 أســهم( 
و تعديــل المــادة رقــم )7( والمــادة رقــم )8( مــن النظــام األساســي للشــركة بمــا يتوافــق مــع الزيــادة المقترحــة لرفــع رأس المــال و تعديــل المــادة 
ــل مقدمــة المــادة رقــم )22( الخاصــة بنصــاب اجتماعــات  ــى تســعة أعضــاء و تعدي ــة ال ــادة عــدد أعضــاء المجلــس مــن  ثماني رقــم )16( وزي

المجلــس بحيــث يكــون اجتمــاع مجلــس اإلدارة صحيحــاً إذا حضــره خمســة أعضــاء بأنفســهم.

تعديــل مــواد: بتاريــخ 8/11/02	14هـــ )الموافــق 2017/07/25م( صوتــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( علــى تعديــل بعــض مــواد النظــام  	
ــل  ــى تعدي ــازة بالمــادة التاســعة بالنظــام األساســي المعــدل والموافقــة عل ــد األســهم الممت ــى إضافــة بن ــي )الموافقــة عل ــاً للتال األساســي وفق
إصــدار أدوات ديــن وصكــوك تمويليــة قابلــة للتــداول بالمــادة السادســة عشــر بالنظــام األساســي، الموافقــة علــى تعديــل عــدد أعضــاء مجلــس 
اإلدارة بالمــادة الســابعة عشــر بالنظــام األساســي، الموافقــة علــى تعديــل صالحيــات مجلــس اإلدارة بالمــادة العشــرون مــن النظــام األساســي، 
ــى تعديــل صالحيــات  ــى تعديــل مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بالمــادة الواحــد والعشــرون مــن النظــام األساســي، الموافقــة عل الموافقــة عل
رئيــس المجلــس ونائبــة والعضــو المنتــدب بالمــادة الثانيــة والعشــرون مــن النظــام األساســي، الموافقــة علــى تعديــل مــادة توزيــع األربــاح بالمــادة 

الســابعة واألربعــون مــن النظــام األساســي(.

تخفيــض رأس المــال: بتاريــخ 0	/9/12	14هـــ )الموافــق 2018/09/10م( وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( علــى تخفيــض رأس مــال  	
الشــركة مــن )450.000.000( ريــال الــى )245.000.000( ريــال، بنســبة انخفــاض قــدره 45.56٪ وبالتالــي تخفيــض عــدد األســهم مــن 
)45.000.000( ســهم إلــى )24.500.000( ســهم، وتخفيــض )0.911( ســهم لــكل ســهمين وذلــك بإلغــاء عــدد )20.500.000( ســهماً، 

ــك فــي الشــركات(. ــل المــادة الرابعــة مــن النظــام األســاس والمتعلقــة بالمشــاركة والتمل ــل بعــض المــواد تعدي باإلضافــة الــى تعدي

تعديــل المــادة الســابعة مــن النظــام األســاس المتعلقــة بــرأس المــال فــي حــال الموافقــة علــى البنــد األول مــن أعمــال الجمعيــة  تعديــل المــادة 
ــازة،  ــل المــادة التاســعة مــن النظــام األســاس والمتعلقــة باألســهم الممت ــاب فــي األســهم، تعدي ــة مــن النظــام األســاس والمتعلقــة باالكتت الثامن



١٣٤ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

تعديــل المــادة الثالثــة عشــر مــن النظــام األســاس والمتعلقــة بســجل المســاهمين، إضافــة المــادة الرابعــة عشــر الــى النظــام األســاس والمتعلقــة 
بشــراء الشــركة ألســهمها وبيعهــا وارتهانهــا، تعديــل المــادة العشــرون مــن النظــام األســاس والمتعلقــة بالمركــز الشــاغر بالمجلــس، تعديــل المــادة 
الواحــد والعشــرون مــن النظــام األســاس والمتعلقــة بصالحيــات المجلــس، تعديــل المــادة الثانيــة والعشــرون مــن النظــام األســاس والمتعلقــة 
بمكافــآت أعضــاء المجلــس، تعديــل المــادة الثالثــة والعشــرون مــن النظــام األســاس والمتعلقــة بصالحيــات الرئيــس والنائــب والعضــو المنتــدب 
ــل المــادة الخامســة والعشــرون  ــل المــادة الرابعــة والعشــرون مــن النظــام األســاس والمتعلقــة باجتماعــات المجلــس، تعدي وأميــن الســر، تعدي
مــن النظــام األســاس والمتعلقــة بنصــاب اجتمــاع المجلــس، تعديــل المــادة الثانيــة والثالثــون مــن النظــام األســاس والمتعلقــة بدعــوة الجمعيــات، 
ــن النظــام  ــون م ــة والثالث ــادة الرابع ــل الم ــات، تعدي ــة بســجل حضــور الجمعي ــن النظــام األســاس والمتعلق ــون م ــة والثالث ــادة الثالث ــل الم تعدي
ــون مــن النظــام األســاس والمتعلقــة بنصــاب  ــل المــادة الخامســة والثالث ــة، تعدي ــة العامــة العادي األســاس والمتعلقــة بنصــاب اجتمــاع الجمعي
اجتمــاع الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة، تعديــل المــادة الثالثــة واألربعــون مــن النظــام األســاس والمتعلقــة بتقاريــر اللجنــة، تعديــل المــادة الســابعة 
واألربعــون مــن النظــام األســاس والمتعلقــة بالوثائــق الماليــة، تعديــل المــادة الثامنــة واألربعــون مــن النظــام األســاس والمتعلقــة بتوزيــع األربــاح، 

تعديــل المــادة التاســعة واألربعــون مــن النظــام األســاس والمتعلقــة باســتحقاق األربــاح.

تخفيــض رأس المــال: بتاريــخ 07/	1441/0هـــ )الموافــق 2019/11/04م( وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( علــى تخفيــض رأس مــال  	
الشــركة مــن )245.000.000( ريــال الــى )92.000.000( ريــال، بنســبة انخفــاض قدرهــا 62٪ وتعديــل المــادة الســابعة مــن النظــام األساســي 

للشــركة والخاصــة بــرأس المــال والمــادة الثامنــة الخاصــة باالكتتــاب فــي األســهم وفقــاً لذلــك.

زيــادة رأس المــال: صوتــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( بتاريــخ 1442/04/21هـــ )الموافــق 2020/12/06م( علــى زيــادة رأس مــال الشــركة  	
مــن )92.000.000( ريــال الــى )192.000.000( ريــال وتعديــل المــادة )17(، )18(، )20(، )22(، )	2(، )24(، )28(، )0	(، )		( و )	5( مــن 

النظــام األساســي.

التزمــت الشــركة بمتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة وشــركة تــداول الســعودية )تــداول( مــن ناحيــة تحميــل نســخة مــن النظــام األساســي علــى موقــع 
تــداول فــي الصفحــة الخاصــة بالشــركة وتمــت الموافقــة علــى النســخة المعدلــة األخيــرة مــن النظــام األساســي للشــركة مــن قبــل وزارة التجــارة 

)إدارة حوكمــة الشــركات( بتاريــخ 1442/05/27هـــ )الموافــق 2021/01/11م(. 

10-1-7  نشاط الشركة

نصــت المــادة الثالثــة )	( مــن النظــام األساســي علــى األنشــطة التــي يحــق للشــركة ممارســتها بعــد موافقــة إدارة الســجل التجــاري والجهــة المختصة 
)إن وجــدت( علــى عكــس أي مــن هــذه األنشــطة فــي شــهادة الســجل التجــاري. 

وفــق شــهادة الســجل التجــاري يجــوز للشــركة القيــام باألنشــطة اآلتيــة: )صناعــة عجائــن الــورق مــن األليــاف، صناعــة عجائــن الــورق مــن النفايــات 
مــع إزالــة الحبــر، صناعــة أكيــاس ورقيــة(، وتمــارس الشــركة أنشــطتها مــن خــالل مركزهــا الرئيســي وفروعهــا التــي قامــت الشــركة بتأسيســها داخــل 
المملكــة وفــق األنظمــة المتبعــة وبعــد الحصــول علــى التراخيــص الالزمــة مــن الجهــات المختصــة. وقــد حصلــت الشــركة علــى التراخيــص الالزمــة 
ــد مــن المعلومــات فضــاًل راجــع القســم الفرعــي ) 10-2( »التراخيــص والتصاريــح التــي تعمــل  ــة نشــاطها )لمزي ــات االختصــاص لمزاول مــن جه

بموجبهــا الشــركة« مــن هــذا القســم(.

10-1-8  اإلدارة

وفــق المــادة )18( مــن النظــام األساســي يديــر الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن ســبعة )7( أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين 
لمــدة ال تزيــد عــن )	( ثــالث ســنوات.

10-1-8-1  تشكيل المجلس 

بتاريــخ 1442/09/14هـــ )الموافــق 2021/04/26م(، انتخبــت الجمعيــة العامــة )العاديــة( للمســاهمين أعضــاء مجلــس اإلدارة لــدورة جديــدة تبــدأ 
مــن تاريــخ 1442/09/15هـــ )الموافــق 2021/04/27م( ولمــدة ثــالث ســنوات تنتهــي فــي 17 /1445/10هـــ )الموافــق 2024/04/26م( وقــد تشــكل 

مجلــس اإلدارة للــدورة المذكــورة مــن الســادة المبينــة أســماؤهم فــي الجــدول التالــي:
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الجدول رقم )46(: مناصب مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة المعين بتاريخ 1442/09/14هـ )الموافق 2021/04/26م(

صفة العمرالجنسيةممثاًل لـالمنصباالسم
العضوية

األسهم المملوكة

غير مباشر
نسبةإجماليمباشر*

عبدالله بن 
عبدالرحمن 

الخراشي

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
----مستقل40سعوديشخصية

بشار بن 
عبدالعزيز أبا 

الخيل

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
----مستقل46سعوديشخصية

عبدالرحمن بن 
رائد المشعل

عضو 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
غير 29سعوديشخصية

----تنفيذي

عبدالعزيز بن 
رائد المشعل

عضو 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
	48958	.0٪67.000-67.000تنفيذي26سعوديشخصية

وائل بن 
عبدالرحمن 

البسام

عضو 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
	0.000208٪40-40مستقل48سعوديشخصية

هاني بن محمد 
الزيد

عضو 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
44	0.1447٪27.789-27.789مستقل45سعوديشخصية

عبدالمجيد 
بن عبدالعزيز 

العبدالوهاب

عضو 
مجلس 
اإلدارة

صفة 
----مستقل9	سعوديشخصية

محمد بن 
عبدالوهاب 

السكيت

أمين سر 
مجلس 
اإلدارة 
ورئيس 
عالقات 

المساهمين

----6	سعودي-

المصدر: الشركة

الشــركة ملتزمــة بنظــام الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات، حيــث تبيــن أن عــدد أعضــاء المجلــس ال يقــل عــن ثالثــة )	( وال يزيــد علــى أحــد 
عشــر )11(. كمــا تبيــن التــزام الشــركة بالمــادة السادســة عشــر )16( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات التــي تلــزم الشــركات المدرجــة بــأن تكــون أغلبيــة 
أعضــاء المجلــس مــن األعضــاء غيــر التنفيذيــن وبــأن ال يقــل عــدد أعضائــه المســتقلين عــن عضويــن أو عــن ثلــث أعضــاء المجلــس )أيهمــا أكثــر(. 
تــم تعييــن ســتة )6( أعضــاء غيــر تنفيذييــن خمســة منهــم مســتقلين وعضــو واحــد غيــر مســتقل وتــم تعييــن عضــو واحــد تنفيــذي/ غيــر مســتقل 
الســيد/ عبــد الرحمــن المشــعل )ولمزيــد مــن المعلومــات عــن مــدى التــزام الشــركة بالئحــة الحوكمــة فضــاًل راجــع القســم الفرعــي رقــم ) 5-4-10( 

»االلتزامــات المســتمرة حســب متطلبــات هيئــة الســوق الماليــة« مــن هــذا القســم(.



١٣٦ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

10-1-8-2  التعييــن فــي المناصــب االلزاميــة )رئيــس المجلــس ونائــب الرئيــس وأميــن الســر والرئيــس 
التنفيــذي(

وفقــاً للمــادة الثالثــة والعشــرون )	2( مــن النظــام األساســي للشــركة، يعيــن مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه رئيســاً ونائبــاً للرئيــس ويجــوز لــه  	
أن يعيــن عضــواً منتدبــاً، وال يجــوز الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة وأي منصــب تنفيــذي بالشــركة. ويعيــن مجلــس اإلدارة أميــن ســر 

يختــاره مــن بيــن أعضائــه أو مــن غيرهــم. 

الشــركة ملتزمــة بالنظــام األساســي والئحــة حوكمــة الشــركات لناحيــة التعييــن اإللزامــي فــي هــذه المناصــب حيــث وافــق مجلــس اإلدارة علــى  	
التعييــن فــي هــذه المناصــب وفقــاً للتالــي:

الجدول رقم )47(: مناصب مجلس اإلدارة

المنصباسم الشخص المعين

المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن 
الخراشي

محضر اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ 
1442/09/16هـ )الموافق 

2021/04/28م(
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/ بشار بن عبد العزيز أبا الخيل
محضر اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ 

1442/09/16هـ )الموافق 
2021/04/28م(

نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/ يسري بن عبد الحميد البشري
محضر اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ 

1441/07/22هـ )الموافق 
17/	2020/0م(

الرئيس التنفيذي

األستاذ/ محمد بن عبد الوهاب السكيت
محضر اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ 

1442/09/16هـ )الموافق 
2021/04/28م(

أمين سر مجلس اإلدارة

المصدر: الشركة

ــات رئيــس  ــم تفصيــل صالحي ــة والعشــرين )21( مــن النظــام األساســي للشــركة كمــا ت ــس اإلدارة فــي المــادة الحادي ــات مجل ــد صالحي ــم تحدي ت
المجلــس ونائبــه والعضــو المنتــدب وأميــن الســر فــي المــادة الثالثــة والعشــرون )	2( مــن النظــام األساســي للشــركة. ويختــص أميــن ســر مجلــس 

ــد لهــذا الغــرض. اإلدارة بتســجيل محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة وتدويــن القــرارات وحفظهــا فــي ســجل خــاص يُع

10-1-8-3  مكافآت المجلس

وفقــاً للمــادة )22( مــن النظــام األساســي تتكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة مــن مبلــغ معيــن أو بــدل حضــور عــن الجلســات أو مزايــا عينيــة أو نســبة  	
معينــة مــن صافــي األربــاح ويجــوز الجمــع بيــن اثنتيــن أو أكثــر مــن هــذه المزايــا. إذا كانــت المكافــأة نســبة معينــة مــن أربــاح الشــركة، فــال يجــوز 
أن تزيــد هــذه النســبة علــى )10( مــن صافــي األربــاح، وذلــك بعــد خصــم االحتياطيــات التــي قررتهــا الجمعيــة العامــة تطبيقــاً أحــكام النظــام 
ونظــام الشــركة األســاس، ويعــد توزيــع ربــح علــى المســاهمين ال يقــل عــن )5٪( مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع، علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه 
المكافــأة متناســباً مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو، وكل تقديــر يخالــف ذلــك يكــون باطــال. وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز أن يتجــاوز 
ــال ســنوياً، وفــق  ــغ خمســمائة ألــف )500.000( ري ــا ماليــة أو عينيــة مبل مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزاي

الضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة.

يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل الســنة  	
الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا. وأن يشــتمل كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن 
أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارات. وأن يشــتمل أيضــاً علــى بيــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات 

التــي حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.
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تــم اإلفصــاح فــي  تقريــر مجلــس اإلدارة للعــام المالــي المنتهــي فــي 1	 ديســمبر 2020م والــذي تمــت الموافقــة عليــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة  	
العاديــة فــي تاريــخ 1442/09/14هـــ )الموافــق 2021/04/26م( عــن المعاييــر التــي تعتمدهــا الشــركة فــي دفــع المكافــآت لمجلــس اإلدارة كمــا 
تضمــن علــى بيــان شــامل لــكل مــا يحصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل الســنة الماليــة مــن رواتــب ونصيــب فــي األربــاح وبــدل حضــور 
ومصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا؛ وقــد بلغــت قيمــة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة للعــام المالــي المنتهــي فــي 1	 ديســمبر 2020م مبلــغ 

وقــدره )	1.068.48( ريــال ســعودي ومبلــغ )95	.1.619( ريــال عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 1	 ديســمبر 2021م.

10-1-8-4  اجتماعات المجلس 

وفــق المــادة الرابعــة والعشــرون )24( مــن النظــام األساســي للشــركة، يجتمــع مجلــس اإلدارة أربــع مــرات علــى األقــل فــي الســنة بدعــوة مــن  	
رئيــس مجلــس اإلدارة، وتكــون الدعــوة مكتوبــة ويجــوز ان تســلم او ترســل بالبريــد او البريــد االلكترونــي. ويجــب علــى رئيــس المجلــس أن يدعــو 

المجلــس إلــى االجتمــاع متــى طلــب إليــه ذلــك اثنــان مــن األعضــاء.

الشــركة ملتزمــة بالحــد األدنــى لعــدد اجتماعــات المجلــس وقــد تبيــن أن عــدد اجتماعــات المجلــس بلــغ ثمانيــة )8( اجتماعــات خــالل العــام  	
ــغ تســع )9( اجتماعــات فــي العــام 2019م و بلــغ عشــرة )10( اجتماعــات خــالل عــام 2020م وأربعــة )4( اجتماعــات خــالل العــام  2018م وبل

2021م وثــالث )	( اجتماعــات فــي العــام 2022م وحتــى تاريــخ نشــر هــذه النشــرة.

10-1-8-5  لجان الشركة

لدى مجلس اإلدارة ثالثة لجان تعاونه في أداء مهامه على النحو التالي:

لجنة المراجعة 	

وفــق المــادة أربعيــن )40( مــن البــاب الخامــس مــن النظــام األساســي للشــركة، تتكــون لجنــة المراجعــة مــن ثالثــة )	( أعضــاء مــن غيــر أعضــاء 
مجلــس اإلدارة التنفيذييــن ســواء مــن المســاهمين أو غيرهــم، ويبلــغ عــدد أعضــاء اللجنــة الحالييــن ثالثــة )	( أعضــاء، وقــد تــم تعييــن أعضــاء 
لجنــة المراجعــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين )العاديــة( المنعقــدة بتاريــخ 1442/11/26هـــ )الموافــق 2021/07/06م( وتنتهــي بنهاية دورة 

مجلــس اإلدارة الحاليــة فــي تاريــخ 1445/10/17هـــ )الموافــق 2024/04/26م(، وهــي تتكــون مــن األعضــاء التاليــة أســمائهم:

الجدول رقم )48(: أعضاء لجنة المراجعة*

مناصب أخرى يشغلها العضو حاليًا الوظيفةاالسم

بشار بن عبد العزيز أبا 
رئيسالخيل 

عضو مجلس اإلدارة في الشركة السعودية لصناعة الورق ونائب الرئيس. 	
رئيس مجلس إدارة شركة ياسمين. 	
عضــو مجلــس إدارة ورئيــس لجنــة الترشــيحات فــي الشــركة الوطنيــة للرعايــة  	

الطبيــة.
عضو مجلس إدارة التطويرية الغذائية. 	

عضوصالح بن حمد الشنيفي  

عضو اللجنة االستشارية بهيئة السوق المالية. 	
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة. 	
في الشركة العالمية للتأمين. 	
عضو لجنة المراجعة بشركة مجموعة سيرا. 	
عضو لجنة المراجعة بالهيئة الملكية لمحافظة العال. 	

خالد بن عبد العزيز 
عضوالحوشان 

مدير المراجعة الداخلية في المختبر الصحي  	
عضو لجنة المراجعة في شركة الخليجية العامة. 	
عضو لجنة معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 	
عضو لجنة المراجعة في شركة بحر العرب. 	
عضو لجنة المراجعة في شركة نسيج العالمية. 	
عضو لجنة المراجعة في شركة المصافي العربية. 	
عضو لجنة المراجعة في هيئة تنمية الصادرات السعودية. 	
عضو مجلس اإلدارة في شركة الجبس. 	
عضو لجنة الترشيحات في شركة الجبس. 	

المصدر: الشركة
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الجديــر بالذكــر أنــه وكمــا بتاريــخ هــذه النشــرة، ال يشــغل أٌي مــن أعضــاء لجنــة المراجعــة أي مناصــب أخــرى بالشــركة فيمــا عــدا رئيــس اللجنــة 
بشــار عبــد العزيــز أبــا الخيــل حيــث يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة مســتقل ونائــب رئيــس المجلــس.

تــم اعتمــاد الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 11/10/	144هـــ )الموافــق 
2022/06/09م(.

تجتمــع اللجنــة بصفــة دوريــة علــى اال تقــل اجتماعاتهــا عــن أربــع )4( اجتماعــات خــالل الســنة الماليــة للشــركة، وتنعقــد اللجنــة بدعــوة مــن رئيــس 
اللجنــة. وقــد عقــدت اللجنــة خمســة )5( اجتماعــات خــالل العــام المالــي المنتهــي فــي 1	 ديســمبر 2018م، ســبعة )7( اجتماعــات خــالل العــام 
المالــي المنتهــي فــي 1	 ديســمبر 2019م، وثمانيــة )8( اجتماعــات خــالل العــام المالــي المنتهــي فــي 1	 ديســمبر 2020م وســتة )6( اجتماعــات 

خــالل العــام المالــي المنتهــي فــي 1	 ديســمبر 2021م.

الجدول رقم )49(: عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل الثالث سنوات الماضية

لجنة المراجعة
العام )2021م( العام )2020م(العام )2019م(العام )2018م(

5786

المصدر: الشركة

لجنة الترشيحات والمكافآت 	

وفــق الئحــة عمــل لجنــة المكافــآت والترشــيحات ومتطلبــات الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، تُشــّكل )لجنــة المكافــآت 
والترشــيحات( بقــرار مــن مجلــس اإلدارة وتتألــف مــن ثالثــة )	( أعضــاء مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن، ســواء مــن المســاهمين أو مــن 
غيرهــم علــى أن يكــون مــن بينهــم عضــو مســتقل علــى األقــل. تتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت الخاصــة بالشــركة مــن أربعــة )4( أعضــاء، وقــد 
تــم تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة المنعقــد بتاريــخ 1442/09/16هـــ )الموافــق 2021/04/28م( وتنتهــي بنهايــة 

دورة مجلــس اإلدارة الحالــي بتاريــخ 1445/10/17هـــ )الموافــق 2024/04/26م(. وهــي تتكــون مــن األعضــاء التاليــة أســمائهم:

الجدول رقم )50(: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

مناصب أخرى يشغلها العضو حاليًاالوظيفةاالسم

رئيس اللجنةاألستاذ/ وائل بن عبدالرحمن البسام 

عضــو مجلــس إدارة مســتقل فــي الشــركة الســعودية  	
لصناعــة الــورق.

ــك  	 ــوارد البشــرية ببن ــي مجموعــة الم ــس ف ــب الرئي نائ
الجزيــرة.

األستاذ / عبدالله بن عبد الرحمن 
عضوالخراشي 

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق 	
وعضــو  	 المخملــي  الريــاض  لمصنــع  العــام  المديــر 

اإلدارة. مجلــس 

األستاذ/ عبدالمجيد بن عبد العزيز 
عضوالعبد الوهاب 

الســعودية  	 بالشــركة  مســتقل  إدارة  مجلــس  عضــو 
الــورق. لصناعــة 

مديــر عــام أنظمــة وسياســة الشــركات فــي وكالــة وزارة  	
التجــارة للسياســات واألنظمــة.

-امين سر اللجنةاألستاذ/ ناصر بن محمد العبيد

المصدر: الشركة

وفقــاً للمــادة )9( مــن الئحــة عمــل اللجنــة تعقــد لجنــة الترشــيحات والمكافــآت اجتماعاتهــا كلمــا دعــت الحاجــة علــى ان ال يقــل عــن اجتماعيــن 
خــالل الســنة الماليــة الواحــدة. 
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وقــد عقــدت اللجنــة خمســة )5( اجتماعــات خــالل العــام المالــي المنتهــي فــي 1	 ديســمبر 2018م، وســتة )6( اجتماعــات خــالل العــام المالــي 
ــي المنتهــي فــي 1	 ديســمبر 2020م وســتة )6( اجتماعــات خــالل  المنتهــي فــي 1	 ديســمبر 2019م وخمســة )5( اجتماعــات خــالل العــام المال

العــام المالــي المنتهــي فــي 1	 ديســمبر 2021م.

الجدول رقم )51(: عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل الثالث سنوات الماضية

لجنة الترشيحات والمكافآت
العام )2021م( العام )2020م(العام )2019م(العام )2018م(

5656

المصدر: الشركة

اللجنة التنفيذية 	

تتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن أربعــة )4( أعضــاء، وقــد تــم تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة المنعقــد بتاريــخ 1442/09/16هـــ 
)الموافــق 2021/04/28م(. وتنتهــي بنهايــة دورة مجلــس اإلدارة الحاليــة. وهــي تتكــون مــن األعضــاء التاليــة أســمائهم:

الجدول رقم )52(: أعضاء اللجنة التنفيذية

مناصب أخرى يشغلها العضو حاليًاالوظيفةاالسم

األستاذ/ عبد الرحمن بن رائد 
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق  	رئيس اللجنةالمشعل 

محلل مالي في االنماء لالستثمار. 	

األستاذ/ عبدالعزيز بن رائد 
عضوالمشعل 

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق. 	
مساعد الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية لصناعة  	

الورق.

األستاذ/ عبدالله بن عبد الرحمن 
عضوالخراشي

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق. 	
المديــر العــام لمصنــع الريــاض المخملــي وعضــو مجلــس  	

االدارة.

-أمين سر اللجنةاألستاذ/ نايف مفلح الدوسري 

المصدر: الشركة 

ــي  ــام المال ــة )4( اجتماعــات خــالل الع ــي فــي 1	 ديســمبر 2018م وأربع ــي المنته ــام المال ــة اجتمــاع واحــد )1( اجتمــاع خــالل الع عقــدت اللجن
المنتهــي فــي 1	 ديســمبر 2020م واجتماعيــن )2( خــالل العــام المالــي المنتهــي فــي 1	 ديســمبر 2021م. علمــاً ان اللجنــة لــم تعقــد أي اجتمــاع 
خــالل العــام 2019م حيــث تــم الغــاء اللجنــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2018/02/18م ومــن ثــم تــم اتخــاذ قــرار اخــر بإعــادة تشــكيل اللجنــة 

ــخ 2019/12/22م.  بتاري

الجدول رقم )	5(: عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل الثالث السنوات الماضية

اللجنة التنفيذية 
2021م2020م2019م*2018م

1-42

المصدر: الشركة

*لم تكن اللجنة نشطة
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10-1-8-6  اإلدارة التنفيذية

ــن تاريــخ 1441/07/22هـــ  ــك اعتبــاراً م ــن عبــد الحميــد البشــري وذل ــة الرئيــس التنفيــذي األســتاذ/ يســري ب ــة الحالي يتــرأس اإلدارة التنفيذي
)الموافــق 17/	2020/0م( ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل اإلدارة التنفيذيــة للشــركة:

الجدول رقم )54(: اإلدارة التنفيذية للشركة

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةالمنصب*االسمم

 األسهم المملوكة 
»مباشرة«

األسهم المملوكة 
»غير مباشرة«

النسبةالعددالنسبةالعدد

1

األستاذ/ 
يسري بن 

عبد الحميد 
البشري

الرئيس 
----602020/04/14فرنسيالتنفيذي 

2
عبدالعزيز 

بن رائد 
المشعل

مساعد 
الرئيس 
التنفيذي

--	48958	.0٪262021/07/2567.000سعودي

خالد بن 	
وليد ابو هنا

الرئيس 
التنفيذي 
للمالية 

--	0.000781٪16150/	542014/0فلسطيني

4
محمد بن 

محسن 
الحربي

مدير 
الخدمات 
المشتركة

----462020/05/10سعودي

محمد 5
عبدالغفار

رئيس 
--0.00625٪562019/10/201200مصريالعمليات 

ايهاب 6
العسقالني

رئيس 
المبيعات 
والتسويق 

----92020/08/17	مصري

اشرف 7
نشأت

رئيس الجدارة 
----552021/08/29مصرياالستراتيجية 

اكرامي 8
حسين

مدير العمليات 
للشركة 

السعودية 
إلعادة التدوير

----462020/04/06مصري

9
محمد بن 

عبدالوهاب 
السكيت

أمين سر 
مجلس اإلدارة 

ورئيس 
عالقات 

المساهمين

----62020/05/10	سعودي

10
ناصر بن 

محمد 
العتيبي

رئيس األمن 
----592022/06/19سعوديوالسالمة

المصدر: الشركة
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١0-2  التراخيص والتصاريح التي حصلت عليها الشركة 

10-2-1  التراخيص والشهادات والموافقات المتعلقة بالمقر الرئيسي 

حصلــت الشــركة علــى عــدة تراخيــص وشــهادات نظاميــة وتشــغيلية مــن الجهــات المختصــة الالزمــة لمزاولــة نشــاطها وفقــاً لألنظمــة المعمــول بهــا 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ويتــم تجديــد تلــك التراخيــص بصفــة دوريــة.  

وتوضح الجداول التالية التراخيص والموافقات الحالية التي حصلت عليها الشركة والمتعلقة بسجلها الرئيسي. 

الجدول رقم )55(: الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي تعمل بموجبها الشركة.

صاحب الغرضنوع الترخيص
الجهة تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالترخيص

مالحظاتالمصدرة

السجل 
التجاري

قيد 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية

الشركة 
السعودية 
لصناعة 

الورق
)مساهمة 

عامة(

2050028141
1415/01/10هـ

)الموافق
1994/06/20م(

1445/01/10هـ
)الموافق

07/28/	202م(

وزارة 
التجارة 
- مكتب 
السجل 
التجاري 
بمدينة 
الدمام

-

شهادة عضوية 
في الغرفة 

التجارية

التزاماً 
بأحكام 
نظام 

السجل 
التجاري 

استخرجت 
الشركة 
شهادة 
عضوية 

في الدرجة 
الممتازة

الشركة 
السعودية 
لصناعة 

الورق

1664
1441/05/24هـ

)الموافق
2020/01/19م(

1445/01/10هـ
)الموافق

07/28/	202م(

الغرفة
التجارية 
الصناعية
بمدينة 
الرياض

-

شهادة اشتراك 
في التأمينات 

االجتماعية

التزاماً 
بنظام 

التأمينات 
االجتماعية

الشركة 
السعودية 
لصناعة 

الورق

47919695
	1444/01/0هـ

)الموافق
2022/08/01م(

	1444/02/0هـ
)الموافق 

0	/08/	202م(

المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية

-

شهادة سعودة

لإفادة بأن 
الشركة 
ملتزمة 
بنسبة 

التوطين 
المطلوبة 
منها وفق 
برنامج 
نطاقات

الشركة 
السعودية 
لصناعة 

الورق

7	610779-171541
12/20/	144هـ

)الموافق 
2022/07/19م(

21/	1444/0هـ
)المواق

2022/10/17م(

وزارة 
الموارد 
البشرية 
والتنمية 
االجتماعية

رقم 
الملف:

22	0-4
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صاحب الغرضنوع الترخيص
الجهة تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالترخيص

مالحظاتالمصدرة

شهادة التزام 
بنظام حماية 
األجور***

لإفادة بأن 
الشركة 
ملتزمة 
بإيداع 
أجور 

العاملين 
بها عن 
طريق 
البنوك 
المحلية 
والرفع 
المنتظم 
لملف 
األجور

الشركة 
السعودية 
لصناعة 

الورق

20042208001494
	1444/01/0هـ

)الموافق
2022/08/01م(

04/	1444/0هـ
)الموافق

0	/2022/09م(

وزارة 
الموارد 
البشرية 
والتنمية 
االجتماعية

-

شهادة تقييم 
كيان الشركة 

– نطاقات

تقييم كيان 
الشركة 
وفقاً 

لبرنامج 
نطاقات 

حيث تشير 
الى أن 
الشركة 

في النطاق 
)األخضر 
المتوسط(

الشركة 
السعودية 
لصناعة 

الورق

22	0-4--

وزارة 
الموارد 
البشرية 
والتنمية 

االجتماعية 
)مكتب 
العمل – 
الخدمات 
اإللكترونية(

-

شهادة
الزكاة 

والدخل****

لإفادة بأن 
الشركة 
قدمت 

إقراراها 
السنوي 
والتزمت 
بسداد 
الزكاة

الشركة 
السعودية 
لصناعة 

الورق

1110191609
10/25/	144هـ

)الموافق
2022/05/26م(

1444/10/10هـ
)الموافق

0	/04/	202م(

هيئة الزكاة 
والضريبة 
-والجمارك

شهادة تسجيل 
بضريبة القيمة 

المضافة

لإفادة بأن 
الشركة 
مسجلة 
بضريبة 
القيمة 
المضافة

الشركة 
السعودية 
لصناعة 

الورق

	004250647

8/12/02	14هـ
)الموافق

-2017/09/11م(

هيئة الزكاة 
والضريبة 
-والجمارك
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صاحب الغرضنوع الترخيص
الجهة تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالترخيص

مالحظاتالمصدرة

رخصة تشغيل

للترخيص 
للشركة 
بتشغيل 
المنشأة 
التزاما 
بنظام 
)مدن(

الشركة 
السعودية 
لصناعة 

الورق

594144	72	02	726
	07/2/	144هـ 

)الموافق 
2022/02/24م(

1444/08/04هـ
)الموافق

02/24/	202م(

الهيئة 
السعودية 
للمدن 

الصناعية 
ومناطق 
التقنية

-

ترخيص 
منشأة صناعية

الترخيص 
للشركة 
بممارسة 
النشاط 
الصناعي 

وإنتاج )ورق 
مناديل 

ومناشف 
)لفات( 
وعجينة 

ورق(

الشركة 
السعودية 
لصناعة 

الورق

4	1102116	60
	05/2/	144هـ

)الموافق
2021/12/27م(

1444/11/15هـ
)الموافق

06/04/	202م(

وزارة 
الصناعة 
والثروة 
المعدنية

-

تصريح بيئي 
للتشغيل

منح 
المنشأة 
موافقة 
بيئية 
للتشغيل

الشركة 
السعودية 
لصناعة 

الورق

17500
1442/08/11هـ

)الموافق
24/	2021/0م(

1445/07/05هـ
)الموافق

2024/01/17م(

الهيئة 
العامة 

لألرصاد 
وحماية 

البيئة

-

المصدر: الشركة.

*شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة شهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.
** شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة ثالثة أشهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.

*** شهادة التزام تكون صالحيتها 60 يوم بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.
****تم تعديل مسمى »الهيئة العامة للزكاة والدخل« لتصبح »هيئة الزكاة والضريبة والجمارك«.

10-2-2  فروع الشركة ونقاط البيع 

نصــت المــادة الخامســة )5( مــن النظــام األساســي للشــركة علــى أنــه يجــوز للشــركة أن تنشــئ لهــا فروعــاً أو مكاتــب أو توكيــالت داخــل المملكــة  	
العربيــة الســعودية أو خارجهــا بقــرار مــن مجلــس اإلدارة. 

كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار، لم تقم الشركة بتأسيس اي فرع داخل داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. 	
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١0-٣  الشركات التابعة

وفقــاً للمــادة )4( مــن النظــام األساســي، يجــوز للشــركة إنشــاء شــركات بمفردهــا ذات مســؤولية محــدودة أو مســاهمة مقفلــة بشــرط أال يقــل رأس 
المــال عــن )5( مليــون ريــال. كمــا يجــوز للشــركة أن تكــون لهــا مصلحــة أو تشــترك بــأي وجــه مــن الوجــوه مــع الهيئــات أو الشــركات التــي تــزاول 
أعمــاالً شــبيهة بأعمالهــا أو التــي قــد تعاونهــا علــى تحقيــق غرضهــا كمــا يجــوز لهــا أن تتملــك األســهم والحصــص فــي شــركات أخــرى قائمــة أو 
ــه  ــك بعــد اســتيفاء مــا تتطلب ــر فــي تأســيس الشــركات المســاهمة أو ذات المســؤولية المحــدودة وذل ــا حــق االشــتراك مــع الغي ــا وله تندمــج معه
األنظمــة والتعليمــات المتبعــة فــي هــذا الشــأن. كمــا يجــوز للشــركة أن تتصــرف فــي هــذه األســهم أو الحصــص علــى أال يشــمل ذلــك الوســاطة فــي 
تداولهــا. وكمــا بتاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه، لــدى الشــركة ثالثــة )	( شــركات تابعــة للشــركة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وســتة )6( 

شــركات تابعــة خــارج المملكــة العربيــة الســعودية.

10-3-1  الشركة السعودية لتحويل الورق 

نبذة عامة: 	

تأسســت الشــركة فــي عــام 2011م كشــركة ذات مســؤولية محــدودة تحــت االســم التجــاري »الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق« وذلــك للقيــام بأنشــطة 
)تحويــل لفــات الــورق الكبيــرة إلــى تشــكيلة مــن منتجــات الــورق الصحــي التــي تشــمل مناديــل الوجــه، ومناشــف الطبــخ، وورق الحمــام، ومحــارم 

الســفرة( وفقــا لشــهادة الســجل التجــاري للشــركة. 

- تــم قيــد الشــركة فــي الســجل التجــاري تحــت الرقــم )9697	20500( وتاريــخ 1422/10/21هـــ )الموافــق 2002/01/05م( يقــع المركــز الرئيســي 
للشــركة فــي مدينــة الدمــام ولهــا الحــق بافتتــاح فروعــا لهــا داخــل المملكــة أو خارجهــا متــى اقتضــت مصلحــة الشــركة وذلــك بقــرار مــن مجلــس 

اإلدارة.

رأس المال: 	

يبلــغ راس مــال الشــركة الحالــي مبلــغ قــدره )50.000.000( خمســون مليــون ريــال مقســم إلــى )50.000( خمســون ألــف حصــة متســاوية القيمــة، 
قيمــة كل حصــةً  )1000( ألــف ريــال موزعــة علــى الشــركاء وفقــا للتالــي: 

الجدول رقم )56(: هيكل ملكية حصص الشركة التابعة )الشركة السعودية لتحويل الورق(

إجمالي قيمة قيمة حصةعدد الحصصالشركاء
النسبةالحصص

الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق 
5٪2.5001.0002.500.000والمخلفات*

الشركة السعودية لصناعة الورق مساهمة 
95٪47.5001.00047.500.000عامة

100٪50.000.000-50.000المجموع

المصدر: الشركة

ــورق والمحلفــات مملوكــة مــن الشــركة الســعودية لصناعــة الــورق بنســبة )100٪( وبالتالــي تمتلــك الشــركة  ــر ال *الشــركة الســعودية إلعــادة تدوي
بشــكل غيــر مباشــر كامــل حصــص الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق عــن طريــق امتالكهــا للشــركة الســعودية إلعــادة التدويــر للــورق والمخلفــات.

النشــاط التجــاري: يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة وفقــاً لشــهادة الســجل التجــاري رقــم )2050028141( )بالصناعــة الــورق الصحــي  	
والمناديــل ومناديــل التنظيــف والمناشــف، صناعــة مناديــل المائــدة، صناعــة المنتجــات والمســتهلكات الطبيــة ذات االســتخدام الواحــد(.



الشركة السعودية لصناعة الورق١٤٥

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

ــح بــن محمــد الدوســري ولــه كافــة الصالحيــات المنصــوص عليهــا فــي عقــد  	 اإلدارة: يديــر الشــركة مديــر واحــد هــو الســيد/ نايــف بــن مفل
التأســيس.

المركــز الرئيســي والفــروع: يقــع المركــز الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الدمــام، وللشــركة الحــق بافتتــاح فروعــا لهــا داخــل المملكــة أو خارجهــا  	
متــى اقتضــت مصلحــة الشــركة وذلــك بموجــب قــرار مــن إدارة الشــركة. وكمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة يوجــد لــدى الشــركة التابعــة )5( فــروع 

وفقــا للتالــي:

 فرع الشركة السعودية لتحويل الورق )خميس مشيط( 	

تــم قيــد الفــرع فــي الســجل التجــاري تحــت الرقــم )5855071810( بتاريــخ 9/04/29	14هـــ )الموافــق 2018/01/16م( كفــرع للشــركة فــي مدينــة 
)خميــس مشــيط( وذلــك لممــارس نشــاط )المخــازن العامــة التــي تضــم مجموعــة متنوعــة مــن الســلع( وهــو ســاري حتــى تاريــخ 1448/04/28هـــ 

)الموافــق 2026/10/09م( ويديــر الفــرع الســيد/ نايــف بــن مفلــح بــن محمــد الدوســري.

الجدول رقم )57(: تراخيص فرع الشركة السعودية لتحويل الورق )خميس مشيط(

نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص 
الجهة تاريخ االنتهاءالتجديد

المصدرة

السجل 
التجاري

قيد فرع 
الشركة في 

سجل الشركات 
التجارية 

بمدينة الرياض

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق

5855071810
04/29/	14هـ

)الموافق 
2018/01/16م(

1448/04/28هـ
)الموافق 

2026/10/09م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
خميس مشيط

شهادة 
عضوية 
الغرفة 

التجارية 
الصناعية 

 –
الدرجة-- 

التزام فرع 
الشركة بنظام 
أحكام السجل 

التجاري

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق

70101114077	
9/04/29	14هـ

)الموافق 
2018/01/16م(

1448/04/28هـ
)الموافق 

2026/10/09م(

الغرفة التجارية 
الصناعية في 

الرياض

المصدر: الشركة

 فرع الشركة السعودية لتحويل الورق )جدة(  	

تــم قيــد الفــرع فــي الســجل التجــاري تحــت الرقــم )0177125	40( بتاريــخ 	0/	1429/0هـــ )الموافــق 11/	2008/0م( كفــرع للشــركة فــي مدينــة 
جــدة وذلــك لممــارس نشــاط )المخــازن العامــة التــي تضــم مجموعــة متنوعــة مــن الســلع( وهــو ســاري حتــى تاريــخ 	0/	1446/0هـــ )الموافــق 

2024/09/06م( ويديــر الفــرع الســيد/ نايــف بــن مفلــح بــن محمــد الدوســري.
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الجدول رقم )58(: تراخيص فرع الشركة السعودية لتحويل الورق )جدة(

نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص 
الجهة تاريخ االنتهاءالتجديد

المصدرة

السجل 
التجاري

قيد فرع 
الشركة في 

سجل الشركات 
التجارية 

بمدينة الرياض

فرع 
الشركة 

السعودية 
لتحويل 
الورق 

40	0177125
	0/	1429/0هـ

)الموافق 
11/	2008/0م(

	0/	1446/0هـ
)الموافق  

2024/09/06م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
جدة 

شهادة 
عضوية 
الغرفة 

التجارية 
الصناعية 

–

التزام فرع 
الشركة بنظام 
أحكام السجل 

التجاري

فرع 
الشركة 

السعودية 
لتحويل 
الورق 

1	6696
	0/	1429/0هـ

)الموافق 
11/	2008/0م(

	0/	1446/0هـ
)الموافق 

2024/09/06م(

الغرفة التجارية 
الصناعية في 

جدة

ترخيص 
بلدية*

ترخيص 
مزاولة نشاط 

تجاري

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق  

	9111		0487-
1442/06/19هـ

)الموافق
)2021/02/01م(

وزارة الشئون 
البلدية 

والقروية – 
أمانة منطقة  
– بلدية جدة

شهادة 
سالمة*

لإفادة بأن 
الشركة ملتزمة 

بمعايير 
وشروط 
السالمة 
الميدانية 
الخاصة 

بالدفاع المدني

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق  

-42
1-000697756

1442/09/01هـ
)الموافق

	2021/04/1م(

09/01/	144هـ
)الموافق

2022/04/02م(

وزارة الداخلية 
المديرية العامة 
للدفاع المدني

المصدر: الشركة

*جاري العمل تجديد الرخص وفقاً إلفادة الشركة.
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فرع الشركة السعودية لتحويل الورق )الرياض( 	

تــم قيــد الفــرع فــي الســجل التجــاري تحــت الرقــم )1010614245( بتاريــخ 9/04/29	14هـــ )الموافــق 2018/01/16م( كفــرع للشــركة فــي 
مدينــة الريــاض وذلــك لممــارس نشــاط )المخــازن العامــة التــي تضــم مجموعــة متنوعــة مــن الســلع( وهــو ســاري حتــى 1448/04/28هـــ )الموافــق 

ــن محمــد الدوســري. ــح ب ــن مفل ــر الشــركة الســيد/نايف ب 2026/10/09م( ويدي

الجدول رقم )59(: تراخيص فرع الشركة السعودية لتحويل الورق )الرياض(

نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص 
الجهة تاريخ االنتهاءالتجديد

المصدرة

السجل 
التجاري

قيد فرع 
الشركة في 

سجل الشركات 
التجارية 

بمدينة الرياض

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق 

1010614245
9/04/29	14هـ 

)الموافق 
2018/01/16م( 

1448/04/28هـ
)الموافق 

2026/10/09م( 

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض

شهادة 
عضوية 
الغرفة 

التجارية 
الصناعية 
– الدرجة 

الثانية 

التزام فرع 
الشركة بنظام 
أحكام السجل 

التجاري

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق 

694499
9/04/29	14هـ 

)الموافق 
2018/01/16م( 

1448/04/28هـ
)الموافق 

2026/10/09م( 

الغرفة التجارية 
الصناعية في 

الرياض

ترخيص 
بلدية 

ترخيص 
مزاولة نشاط 

تجاري

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق  

407	445040-
1446/09/09هـ

)الموافق
09/	2025/0م(

وزارة الشئون 
البلدية 

والقروية – 
أمانة منطقة 

الرياض– بلدية 
-----

شهادة 
سالمة 

لإفادة بأن 
الشركة ملتزمة 

بمعايير 
وشروط 
السالمة 
الميدانية 
الخاصة 

بالدفاع المدني

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق  

-000	45522-	
4	

10/28/	144هـ
)الموافق

2022/05/29م(

1444/10/28هـ
)الموافق

05/18/	202م(

وزارة الداخلية
المديرية العامة 
للدفاع المدني

المصدر: الشركة

فرع الشركة السعودية لتحويل الورق )بريدة( 	

تــم قيــد الفــرع فــي الســجل التجــاري تحــت الرقــم )	5	1058	11( بتاريــخ 9/04/29	14هـــ )الموافــق 2018/01/16م( كفــرع للشــركة فــي مدينــة 
بريــدة وذلــك لممارســة نشــاط )المخــازن العامــة التــي تضــم مجموعــة متنوعــة مــن الســلع( وهــو ســاري حتــى تاريــخ 1448/04/28هـــ )الموافــق 

2026/10/09م( ويديــر الشــركة الســيد/ نايــف بــن مفلــح بــن محمــد الدوســري.



١٤٨ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

الجدول رقم )60(: تراخيص فرع الشركة السعودية لتحويل الورق )بريدة(

نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص 
الجهة تاريخ االنتهاءالتجديد

المصدرة

السجل 
التجاري

قيد فرع 
الشركة في 

سجل الشركات 
التجارية 

بمدينة الرياض

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق 

11	1058	5	
9/04/29	14هـ

)الموافق 
2018/01/16م( 

1448/04/28هـ
)الموافق 

2026/10/09م( 

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
بريدة

شهادة 
عضوية 
الغرفة 

التجارية 
الصناعية 
– الدرجة 

---

التزام فرع 
الشركة بنظام 
أحكام السجل 

التجاري

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق 

6010111	2129
9/04/29	14هـ

)الموافق 
2018/01/16م( 

1448/04/28هـ
)الموافق 

2026/10/09م( 

الغرفة التجارية 
الصناعية في 

بريدة

ترخيص 
بلدية 

ترخيص 
مزاولة نشاط 

تجاري

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق  

407	445040-
1446/07/16هـ

)الموافق
2025/01/16م(

وزارة الشئون 
البلدية 

والقروية – 
أمانة منطقة  
بريدة– بلدية 

القصيم

شهادة 
سالمة 

لإفادة بأن 
الشركة ملتزمة 

بمعايير 
وشروط 
السالمة 
الميدانية 
الخاصة 

بالدفاع المدني

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق  

1-0009246	1-4	
1444/11/09هـ

)الموافق
2022/06/08م(

1444/11/09هـ
)الموافق

05/29/	202م(

وزارة الداخلية 
المديرية العامة 
للدفاع المدني

المصدر: الشركة

فرع الشركة السعودية لتحويل الورق )الدمام( 	

تــم قيــد الفــرع فــي الســجل التجــاري تحــت الرقــم )2050106080( بتاريــخ 6/09/04	14هـــ )الموافــق 2015/06/21م( كفــرع للشــركة فــي مدينــة 
الدمــام وذلــك لممارســة نشــاط )إنتــاج مناديــل ورقيــة متنوعــة ومفــارش صحيــة وروالت مكســي رول ولفــات صغيــرة مــن األلمنيــوم لتغليــف األطعمــة 
وورق مقــوى علــى شــكل لفــات ومناديــل ســفرة وحفائــظ مختلفــة وفــوط تنشــيف وعبــوات وأوانــي منزليــة فــن القصديــر ولفــات صغيــرة مــن الكلنــج 
فيلــم لتغليــف األطعمــة( وهــو ســاري حتــى تاريــخ 	1444/09/0هـــ )الموافــق 25/	0/	202م( ويديــر الشــركة الســيد/عبدالعزيز بــن رائــد المشــعل.



الشركة السعودية لصناعة الورق١٤٩

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

الجدول رقم )61(: تراخيص فرع الشركة السعودية لتحويل الورق )الدمام(

نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص 
الجهة تاريخ االنتهاءالتجديد

المصدرة

السجل 
التجاري

قيد فرع 
الشركة في 

سجل الشركات 
التجارية 

بمدينة الرياض

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق 

2050106080
9/04/29	14هـ

)الموافق 
2018/01/16م(

	1444/09/0هـ
)الموافق 

25/	0/	202م( 

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الدمام

شهادة 
عضوية 
الغرفة 

التجارية 
الصناعية 
– الدرجة 

 --

التزام فرع 
الشركة بنظام 
أحكام السجل 

التجاري

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق 

251668
9/04/29	14هـ

)الموافق 
2018/01/16م(

	1444/09/0هـ
)الموافق 

25/	0/	202م( 

الغرفة التجارية 
الصناعية في 

الرياض

المصدر: الشركة

الجدول رقم )62(: الشهادات والتراخيص التي حصلت عليها الشركة التابعة الشركة السعودية لتحويل الورق(

نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص
الجهة تاريخ االنتهاءالتجديد

مالحظةالمصدرة

السجل 
التجاري

قيد الشركة 
في سجل 
الشركات 
التجارية

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق  

20500	9697
1422/10/21هـ 

)الموافق 
2002/01/05م(

1445/10/17هـ
)الموافق 

2024/04/26م( 

وزارة 
التجارة 
-مكتب 
السجل 
التجاري 
بمدينة 
الدمام 

-

شهادة 
عضوية 
الغرفة 

التجارية 
الصناعية 
)الدرجة 
األولى(

التزام 
الشركة 
بنظام 
أحكام 
السجل 
التجاري

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق  

1755

06/09/	144هـ
)الموافق

2022/01/12م(

1445/10/17هـ
)الموافق

2024/04/26م(

الغرفة 
التجارية 

والصناعية 
بالمنطقة 
الشرقية 

-

شهادة 
تسجيل 
بضريبة 
القيمة 
المضافة

لإفادة بأن 
الشركة 
مسجلة 
بضريبة 
القيمة 
المضافة

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق  

	00562121140000	
8/12/02	14هـ

)الموافق
2017/08/24م(

-
هيئة الزكاة 
والضريبة 
والجمارك

-



١٥٠ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص
الجهة تاريخ االنتهاءالتجديد

مالحظةالمصدرة

شهادة 
الزكاة 
والدخل

لإفادة بأن 
الشركة 
قدمت 
إقرارها 
السنوي 
والتزمت 
بسداد 
الزكاة

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق  

1110018555

	11/0/	144هـ
)الموافق 

2022/06/02م(

1444/10/10هـ
)الموافق

0	/04/	202م(

هيئة الزكاة 
والضريبة 
والجمارك

-

شهادة 
التأمينات 
االجتماعية

التزام 
الشركة 

تجاه أنظمة 
المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق  

47919766

	1444/01/0هـ 
)الموافق

2022/08/01م(

	1444/02/0هـ
)الموافق 

0	/08/	202م(

المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية

-

شهادة 
التزام 
بنظام 
حماية 
األجور

التزاما 
بضوابط 
برنامج 
حماية 
األجور 
وتحثيث 
نسبة 

االلتزام 
المحددة 

نظاما

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق  

20042208001505
1444/01/05هـ

)الموافق
	2022/08/0م(

06/	1444/0هـ
)الموافق

2022/10/02م(

وزارة 
الموارد 
البشرية 
والتنمية 

االجتماعية 

-

شهادة 
سعودة

لإفادة بأن 
الشركة 
ملتزمة 
بنسبة 

التوطين 
المطلوبة 

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق  

44	825-21174472
11/20/	144هـ

)الموافق
2022/06/19م(

1444/02/21هـ
)الموافق

2022/09/17م(

وزارة 
الموارد 
البشرية 
والتنمية 
االجتماعية

-

شهادة 
تقييم كيان 
الشركة 
)نطاقات(

تقييم كيان 
الشركة 
وفقاً 

لبرنامج 
نطاقات 

حيث تشير 
الى أن 
الشركة 

في النطاق 
)البالتيني(

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق  

4-2754	--

إدارة 
الخدمات 
اإللكترونية 

لوزارة 
الموارد 
البشرية 
والتنمية 
االجتماعية

-



الشركة السعودية لصناعة الورق١٥١

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص
الجهة تاريخ االنتهاءالتجديد

مالحظةالمصدرة

رخصة 
تشغيل

 التزاما 
بنظام الهيئة 
السعودية 
للمدن 
لتشغيل 
منشأة 

صناعية 

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق  

594144	87024150
08/07/	144هـ

)الموافق
10/	2022/0م(

1444/08/18هـ
)الموافق

10/	0/	202م(

الهيئة 
السعودية 
للمدن 

الصناعية 
ومناطق 
التقنية 

-

ترخيص 
منشأة 
صناعية

الترخيص 
للشركة 
بممارسة 
النشاط 
الصناعي 

اصنع 
أصناف 
أخرى 

من الورق 
والورق 
المقوى(

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق  

42110211124	
1442/08/10هـ

)الموافق
	2/	2021/0م(

	1445/09/1هـ
)الموافق 

	2/	2024/0م(

وزارة 
الصناعة 
والثروة 
المعدنية 

-

رخصة 
بيئية 

للتشغيل 

منح 
المنشأة 
موافقة 
بيئية 
للتشغيل

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق  

1	668
06/07/	144هـ

)الموافق
2022/01/10م(

1446/05/28هـ
)الموافق

0	/2024/11م(

الهيئة 
العامة 

لألرصدة 
وحماية 
البيئة 

-

المصدر: الشركة

الموظفون والسعودة 	

الجدول رقم )	6(: أعداد الموظفين العاملين لدى الشركة السعودية لتحويل الورق وفقا لبيانات الجهات الحكومية المختلفة للشركة التابعة 

مالحظات المجموع موظف غير 
سعودي

موظف 
سعودي نوع المستند الجهة

كما بتاريخ 
2022/04/04م 424 	26 98 شهادة التأمينات التأمينات االجتماعية

كما بتاريخ 
2022/04/20م 421

286 86 شهادة نطاقات/ 
الشركة مكتب العمل

56 11 فرع الشركة



١٥٢ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

مالحظات المجموع موظف غير 
سعودي

موظف 
سعودي نوع المستند الجهة

كما بتاريخ 
2022/04/24م 333

27	 - مستخرج من 
مقيم/ الشركة الجوازات – مقيم

60 - فرع الشركة

المصدر: الشركة

الجدول رقم )64(: أعداد الموظفين بالشركة التابعة  الشركة السعودية لتحويل الورق حسب الجنسية:

الفئة
2022م2021م2020م2019م

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

22.82٪	12	41.4٪27.25127٪0	24.61٪109السعوديون

77.18٪58.57416٪72.75427٪47	75.4٪4		غير السعوديين

100٪100539٪100554٪100477٪443اإلجمالي

المصدر: الشركة

10-3-2  الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات

نبذة عامة: 	

تأسســت الشــركة فــي العــام 1997م كشــركة ذات مســؤولية محــدودة تحــت االســم التجــاري »الشــركة الســعودية إلعــادة التدويــر للــورق والمخلفــات« 
وذلــك للقيــام بأنشــطة )جمــع المــواد إلعــادة التصنيــع( وفقــا لشــهادة الســجل التجــاري للشــركة.

- تــم قيــد الشــركة فــي الســجل التجــاري تحــت الرقــم )	101014651( وتاريــخ 26/	1418/0هـــ )الموافــق 1	/1997/07م( يقــع المركــز الرئيســي 
للشــركة فــي مدينــة الريــاض ولهــا الحــق بافتتــاح فروعــا لهــا داخــل المملكــة أو خارجهــا متــى اقتضــت مصلحــة الشــركة وذلــك بقــرار مــن اإلدارة.

رأس المال: 	
 

ــال حصــة  ــال مقســم إلــى )00	.4( حصــة متســاوية القيمــة. قيمــة كل حصــة )1.000( ري ــغ رأس مــال الشــركة الحالــي )00.000	.4( ري - يبل
نقديــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل حصــة )10( ريــال تــم توزيعهــا علــى الشــركاء وفقــاً للتالــي:

الجدول رقم )65(: هيكل ملكية حصص الشركة التابعة )الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات(

النسبةاإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصالشريك

الشركة السعودية 
85.2٪4.0851.0004.085.000لصناعة الورق

الشركة السعودية 
14.8٪2151.000215.000لتحويل الورق

100٪4.3001.0004.300.000المجموع

المصدر: الشركة



الشركة السعودية لصناعة الورق١٥٣

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

النشــاط التجــاري: يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة وفقــاً لشــهادة الســجل التجــاري رقــم )	101014651( )بالمقــاوالت الصيانــة، والنظافــة  	
للطــرق وصيانــة ونظافــة وتشــغيل المبانــي الســكنية وتجاريــة ونظافــة المــدن وكافــة المنشــآت الحكوميــة والخاصــة ومنهــا المراكــز والمحــالت 
تجاريــة والصناعيــة والمؤسســات الصحيــة والمطاعــم وصيانــة ونظافــة المطابــع والمستشــفيات والمراكــز الطبيــة واألنديــة واالســتيراد 

والتصديــر(.

اإلدارة: وفقــا للمــادة )10( مــن عقــد التأســيس، يديــر الشــركة مديــر واحــد هــو الســيد/ عبــد العزيــز بــن رائــد المشــعل ولــه كافــة الصالحيــات  	
المنصــوص عليهــا فــي عقــد التأســيس.

المركــز الرئيســي: يقــع المركــز الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الريــاض، وللشــركة الحــق بافتتــاح فروعــا لهــا داخــل المملكــة أو خارجهــا متــى  	
ــة  ــي مدين ــع ف ــز الرئيســي للشــركة يق ــإن المرك ــخ إعــداد هــذه النشــرة ف ــى تاري ــن الشــركاء.  وحت ــرار م ــك بق اقتضــت مصلحــة الشــركة وذل
الريــاض، )الريــاض - العليــا طريــق الملــك فهــد أبــراج الدهلــوي( وكمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة يوجــد لــدى الشــركة التابعــة فرعيــن وفقــا 

للتالــي:

فرع الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات )الدمام( 	

تــم قيــد الفــرع فــي الســجل التجــاري تحــت الرقــم )2050142796( بتاريــخ 1442/07/10هـــ )الموافــق 2021/02/22م( كفــرع للشــركة فــي مدينــة 
الدمــام وذلــك لممــارس نشــاط )جمــع المــواد إلعــادة التصنيــع( وهــو ســاري حتــى 1447/07/10هـــ )الموافــق 0	/2025/12م( ويديــر الفــرع 

الســيد/ نايــف بــن مفلــح بــن محمــد الدوســري.

الجدول رقم )66(: تراخيص فرع الشركة »الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات« )الدمام(

نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص 
الجهة تاريخ االنتهاءالتجديد

المصدرة

السجل 
التجاري

قيد فرع 
الشركة في 

سجل الشركات 
التجارية 

بمدينة الرياض

الشركة 
السعودية 
إلعادة 

التدوير  
للورق  

والمخلفات

2050142796
1442/07/10هـ 

)الموافق 
2021/02/22م(

 
1447/07/10هـ

)الموافق 
0	/2025/12م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 
التجاري الدمام

شهادة 
عضوية 
الغرفة 

التجارية 
الصناعية 
– الدرجة 

الثانية 

التزام فرع 
الشركة بنظام 
أحكام السجل 

التجاري

الشركة 
السعودية 
إلعادة 

التدوير  
للورق  

والمخلفات

	1598	
1442/07/10هـ 

)الموافق 
2021/02/22م(

 
1447/07/10هـ

)الموافق 
0	/2025/12م(

الغرفة التجارية 
الصناعية في 

الدمام

المصدر: الشركة

فرع الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات )جدة( 	

تــم قيــد الفــرع فــي الســجل التجــاري تحــت الرقــم )	029911	40( بتاريــخ 	9/05/1	14هـــ )الموافــق 0	/2018/12م( كفــرع للشــركة فــي مدينــة 
جــدة وذلــك لممارســة نشــاط )مقــاوالت الصيانــة والنظافــة للطــرق والصيانــة ونظافــة وتشــغيل المبانــي الســكنية وتجاريــة ونظافــة المــدن وكافــة 
المنشــآت والمراكــز والمحــالت التجاريــة والصناعيــة والمطاعــم وصيانــة ونظافــة المطابــع والمستشــفيات والمراكــز الطبيــة واألنديــة( وهــو ســاري 

حتــى تاريــخ 	1445/05/1هـــ )الموافــق 11/27/	202م( ويديــر الشــركة الســيد/ نايــف بــن مفلــح بــن محمــد الدوســري.
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الجدول رقم )67(: تراخيص فرع الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات )جدة(

نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص 
الجهة تاريخ االنتهاءالتجديد

المصدرة

السجل 
التجاري

قيد فرع 
الشركة في 

سجل الشركات 
التجارية 

بمدينة الرياض

الشركة 
السعودية 
إلعادة 
التدوير 
للورق 

والمخلفات 

40	029911	
	9/05/1	14هـ

)الموافق 
0	/2018/12م(

 
	1445/05/1هـ

)الموافق 
11/27/	202م(

وزارة التجارة – 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
جدة

المصدر: الشركة

الجدول رقم )68(: التراخيص والشهادات التي حصلت عليها الشركة التابعة )الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات(

نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص
الجهة تاريخ االنتهاءالتجديد

مالحظةالمصدرة

السجل 
التجاري

قيد الشركة 
في سجل 
الشركات 
التجارية

الشركة 
السعودية 
إلعادة 
التدوير 
للورق 

والمخلفات 

101014651	
26/	1418/0هـ

)الموافق
1	/1997/07م(

25/	1445/0هـ
)الموافق 

10/10/	202م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري 
بمدينة 
الرياض

-

شهادة 
عضوية 
الغرفة 

التجارية 
الصناعية
)الدرجة 
الثانية(

التزام 
الشركة 
بنظام 
السجل 
التجاري

الشركة 
السعودية 
إلعادة 
التدوير 
للورق 

والمخلفات 

84	29
29/	1418/0هـ

)الموافق
	1997/08/0م(

25/	1445/0هـ
)الموافق

10/10/	202م(

الغرفة 
التجارية 

والصناعية 
بمدينة 
الرياض

-

شهادة 
الزكاة 
والدخل

لإفادة بأن 
الشركة 
قدمت 
إقرارها 
السنوي 
والتزمت 
بسداد 
الزكاة

الشركة 
السعودية 
إلعادة 
التدوير 
للورق 

والمخلفات 

1020277614
	11/0/	144هـ

)الموافق
2022/06/02م(

1444/10/10هـ
)الموافق

0	/04/	202م(

هيئة الزكاة 
والضريبة 
والجمارك

-

شهادة 
تسجيل 

في ضريبة 
القيمة 
المضافة

لإفادة بأن 
الشركة 
مسجلة 
بضريبة 
القيمة 
المضافة

الشركة 
السعودية 
إلعادة 
التدوير 
للورق 

والمخلفات 

	0004978210000	
8/12/01	14هـ 

)الموافق 
	2017/08/2م(

-
هيئة الزكاة 
والضريبة 
والجمارك

-



الشركة السعودية لصناعة الورق١٥٥

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص
الجهة تاريخ االنتهاءالتجديد

مالحظةالمصدرة

شهادة 
التأمينات 
االجتماعية

التزام 
الشركة 

تجاه أنظمة 
المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية

الشركة 
السعودية 
إلعادة 
التدوير 
للورق 

والمخلفات 

47919819
	1444/01/0هـ

)الموافق
2022/08/01م(

	1444/02/0هـ
)الموافق

0	/08/	202م(

المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية

-

شهادة 
سعودة

لإفادة بأن 
الشركة 
ملتزمة 
بنسبة 

التوطين 
المطلوبة 
منها وفق 
برنامج 
نطاقات

الشركة 
السعودية 
إلعادة 
التدوير 
للورق 

والمخلفات

121926-
666	1991	

11/14/	144هـ
)الموافق

	2022/06/1م(

1444/04/05هـ
)الموافق

0	/2022/10م(

وزارة الموارد 
البشرية 
والتنمية 
االجتماعية

-

شهادة 
التزام 
بنظام 
حماية 
األجور

لإفادة بـأن 
الشركة 
ملتزمة 

بإيداع أجور 
العاملين 
عن طريق 
البنوك 
المحلية 
والرفع 
المنتظم 
لملف 
األجور

الشركة 
السعودية 
إلعادة 
التدوير 
للورق 

والمخلفات 

20012208011851
1444/01/05هـ

)الموافق
	2022/08/0م(

06/	1444/0هـ
)الموافق

2022/10/02م(

وزارة الموارد 
البشرية 
والتنمية 
االجتماعية

-

شهادة 
تقييم كيان 

الشركة
نطاقات

تقييم كيان 
الشركة 
وفقاً 

لبرنامج 
نطاقات 

الشركة 
السعودية 
إلعادة 
التدوير 
للورق 

والمخلفات 

1-1982--

إدارة 
الخدمات 
اإللكترونية 

لوزارة الموارد 
البشرية  

-

ترخيص 
بلدية

ترخيص 
مزاولة 
نشاط 
تجاري

)مخازن 
عامة(

الشركة 
السعودية 
إلعادة 
التدوير 
للورق 

والمخلفات 

400	17545	1
6/12/04	14هـ

)الموافق
2015/09/17م(

1446/12/04هـ
)الموافق

1	/2025/05م(

وزارة الشئون 
البلدية 

والقروية – 
أمانة منطقة 
الرياض – 
بلدية السلي

-
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نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص
الجهة تاريخ االنتهاءالتجديد

مالحظةالمصدرة

ترخيص 
بلدية

ترخيص 
مزاولة 
نشاط 
تجاري

)مخازن 
األثاث 

واألخشاب

الشركة 
السعودية 
إلعادة 
التدوير 
للورق 

والمخلفات 

4010242	971
1441/11/22هـ

)الموافق
	2020/07/1م(

26/	1447/0هـ
)الموافق

2025/09/18م(

أمانة منطقة 
الرياض-

بلدية السلي
-

شهادة 
سالمة

لإفادة بأن 
الشركة 
ملتزمة 
بمعايير 
وشروط 
السالمة 
الميدانية 
الخاصة 
بالدفاع 
المدني

الشركة 
السعودية 
إلعادة 
التدوير 
للورق 

والمخلفات

---

وزارة 
الداخلية

المديرية 
العامة للدفاع 

المدني

جاري 
العمل 
على 

التجديد 
وفقاً 
إلفادة 
الشركة

المصدر: الشركة

الموظفون والسعودة 	
 

الجــدول رقــم )69(: أعــداد الموظفيــن العامليــن لــدى الشــركة التابعــة الشــركة الســعودية )إلعــادة التدويــر للــورق والمخلفــات( وفقا لبيانــات 
الجهــات الحكوميــة المختلفــة للشــركة التابعــة 

مالحظات المجموع موظف غير سعودي موظف سعودي نوع المستند الجهة

كما في 2022/04/04م 88 68 20 شهادة التأمينات التأمينات 
االجتماعية

كما في 2022/04/20م 92 72 20 شهادة نطاقات مكتب العمل

كما في 2022/04/24م 67 67 - مستخرج من مقيم الجوازات - مقيم

المصدر: الشركة
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الجدول رقم )70(: أعداد الموظفين بالشركة التابعة الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات حسب الجنسية:

الفئة
2022م2021م2020م2019م

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

4.8٪5.555٪8.055٪8.267٪7السعوديون

95.2٪94.4599٪91.9585٪91.7480٪87غير السعوديين

100٪100104٪10090٪10087٪94اإلجمالي

المصدر: الشركة

10-3-3  الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي  

نبذة عن الشركة: 	

تأسســت الشــركة فــي العــام 2007م كشــركة ذات مســؤولية محــدودة تحــت االســم التجــاري »الشــركة الســعودية لالســتثمار والتطويــر الصناعــي« 
وذلــك للقيــام بأنشــطة )إدارة النفايــات الخطــرة والغيــر خطــرة( وفقــا لشــهادة الســجل التجــاري للشــركة. تــم قيــد الشــركة فــي الســجل التجــاري 
تحــت الرقــم )	271	10102( وتاريــخ 1428/04/25هـــ )الموافــق 2007/05/12م(. يقــع المركــز الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الريــاض ولهــا الحــق 

بافتتــاح فروعــا لهــا داخــل المملكــة أو خارجهــا متــى اقتضــت مصلحــة الشــركة وذلــك بقــرار مــن اإلدارة.

- الشــركة مســجلة فقــط فــي الســجل التجــاري ولــم تســتكمل باقــي إجــراءات التأســيس وذلــك بســبب أنهــا تعتبــر منشــأة ذات أغــراض خاصــة 
لالســتثمار فــي دولــة الكويــت والمغــرب وال تــزاول أي نشــاط تجــاري داخــل المملكــة؛ وال يوجــد أي صــك ملكيــة أو عقــد إيجــار باســم الشــركة ولــم 
يتــم إصــدار رخصــة بلديــة ورخصــة ســالمة لمقرهــا الرئيســي ولــم تقــم بتوظيــف أي شــخص )ســعودي أو غيــر ســعودي( حتــى تاريــخ هــذه النشــرة 
وبالنســبة لعالقتهــا مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، لــم تقــم بالتســجيل بصفــة مســتقلة كمكلــف وهــي تنــدرج ضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة 
للشــركة األم ويتــم كذلــك تضمينهــا فــي اإلقــرارات الزكويــة التــي تقدمهــا الشــركة األم )وذلــك ســندا لتعميــم الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم 

)6025	/7/5	14( لعــام 2016م(.

رأس المال: 	

ــى  ــا عل ــم توزيعه ــال ت ــة كل حصــة 1.000 ري ــة. قيم ــى 500 حصــة متســاوية القيم ــال مقســم إل ــي )500.000( ري ــال الشــركة الحال ــغ رأس م يبل
ــي: الشــركاء كالتال

الجدول رقم )71(: هيكل ملكية حصص الشركة التابعة )الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي(

النسبةاإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصالشريك

90٪4501.000450.000الشركة السعودية لصناعة الورق

5٪251.00025.000الشركة السعودية لتحويل الورق

الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق 
5٪251.00025.000والمخلفات 

100٪5001.000500.000المجموع

المصدر: الشركة
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النشاط: يتمثل النشاط الرئيسي للشركة وفقاً لشهادة السجل التجاري )	271	10102( )بإدارة النفايات الخطرة والغير خطرة(. 	

اإلدارة: وفقــا للمــادة )11( مــن عقــد التأســيس المعــدل يديــر الشــركة مديــر واحــد هــو السيد/حســان مريــزن علــي عســيري ولــه كافــة  	
الصالحيــات المنصــوص عليهــا فــي عقــد التأســيس.

ــى  	 ــاح فروعــا لهــا داخــل المملكــة أو خارجهــا مت ــة الريــاض، وللشــركة الحــق بافتت المركــز الرئيســي يقــع المركــز الرئيســي للشــركة فــي مدين
اقتضــت مصلحــة الشــركة وذلــك بموجــب قــرار مــن إدارة الشــركة وحتــى تاريــخ إعــداد هــذه النشــرة فــإن المركــز الرئيســي للشــركة يقــع فــي 

مدينــة الريــاض.

الجدول رقم )72(: التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة التابعة

نوع 
صاحب الغرضالترخيص

الترخيص
رقم 

الترخيص
تاريخ اإلصدار/ 

الجهة تاريخ االنتهاءالتجديد
مالحظةالمصدرة

السجل 
التجاري

قيد 
الشركة 

في 
سجل 

الشركات 
التجارية

الشركة 
السعودية 
لالستثمار 
والتطوير 
الصناعي 

10102	271	

 
1428/04/25هـ

)الموافق 
2007/05/12م(  

1444/04/25هـ
)الموافق 

2022/11/19م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري 
بمدينة 
الرياض

-

المصدر: الشركة

10-3-4  الشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية للشركة السعودية لصناعة الورق 

الجدول رقم )	7(: الشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية 

اسم 
الشركة 
التابعة

الكيان النشاطالعنوان
نسبة رأس مال الشركةالقانوني

تاريخ التأسيس رقم السجل التجاري الملكية

الشركة 
المغربية 
لصناعة 

الورق

المغرب

إنتاج المواد 
األولية 
لصناعة 

الورق والبيع 
بالجملة 
للورق 

-استيراد 
وتصدير

ذات 
مسؤولية 
محدودة

1000000MAD٪1006524690
1/07/02	14هـ

)الموافق 
2010/06/14م(

شركة 
المدار 
لتجارة 
الورق

المغرب

تصميم 
وإنتاج 

وصناعة 
منتجات 
الكرتون 
والورق 
والزجاج 

والبالستيك

ذات 
مسؤولية 
محدودة

1000000MAD٪10065221	6
25/	4/0	14هـ

)الموافق
02/06/	201م(



الشركة السعودية لصناعة الورق١٥٩

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

اسم 
الشركة 
التابعة

الكيان النشاطالعنوان
نسبة رأس مال الشركةالقانوني

تاريخ التأسيس رقم السجل التجاري الملكية

شركة 
المدار 
لتجارة 
الورق

األردن

إعادة تصنيع 
مخلفات 

البالستيك 
التالف 
تجميع 

المخلفات 
وإعادة 
تدويرها

ذات 
مسؤولية 
محدودة

100000JOD٪10015942
02/	1429/0هـ

)الموافق
10/	2008/0م(

شركة 
األردنية 
السعودية 
لتحويل 
الورق

األردن

صناعة 
وطباعة 
وتغليف 
الورق 

الصحي 
والمناديل 

المبللة

ذات 
مسؤولية 
محدودة

50000JOD٪10022096
	1/10/1	14هـ

)الموافق
2010/09/22م(

شركة 
المدار 
للورق

الجزائر

إعادة تدوير 
المواد غير 
المعدنية 
- صناعة 
أدوات 

مخلفات من 
الورق

ذات 
مسؤولية 
محدودة

 17.200.000
DZD٪1000006160975	86	2

	1427/10/2هـ
)الموافق

2006/11/14م(

شركة 
مصنع 
الجذور 
لصناعة 
محارم 
الورق

تحويل الورقالكويت
ذات 

مسؤولية 
محدودة

2.100.000KD٪85		7949
2/04/15	14هـ

)الموافق
20/	2011/0م(

المصدر: الشركة

*خــالل العــام 2021 م قامــت الشــركة بتصفيــة احــدى شــركاتها التابعــة غيــر العاملــة فــي االمــارات العربيــة المتحــدة »شــركة المــدار لتجــارة الــورق 
)مــدار(« وتــم االنتهــاء مــن إجــراءات التصفيــة بعــد الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة.



١٦٠ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

١0-٤  االلتزامــات المســتمرة التــي تفرضهــا الجهــات الحكوميــة علــى الشــركة بصفتهــا 
ــب الترخيص« »صاح

تُلزم الجهات الرقابية أدناه صاحب الترخيص االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

10-4-1  االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة

الشركة األم )الشركة السعودية لصناعة الورق(أ. 

الشــركة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة التســجيل لــدى إدارة الســجل التجــاري فــي مدينــة الدمــام حيــث المقــر الرئيســي بموجــب  	
شــهادة رقــم )2050028141( وتاريــخ 1415/01/10هـــ )الموافــق 1994/06/20م( والتــي تنتهــي صالحيتهــا فــي 1445/01/10هـــ )الموافــق 

07/28/	202م(.

كمــا أن الشــركة ملتزمــة بنظــام الشــركات لناحيــة اعتمــاد النظــام األساســي للشــركة تماشــياً مــع التعديــالت الجديــدة واألخيــرة التــي أدخلــت  	
علــى نظــام الشــركات وذلــك بعــد أخــذ موافقــة مســبقة مــن وزارة التجــارة علــى مســودة النظــام األساســي وموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع 
ــل إدارة حوكمــة  ــم اعتمــاد النظــام األساســي مــن قب ــخ 1442/04/21هـــ )الموافــق 2020/12/06م( وت ــة( بتاري ــر العادي ــة العامــة )غي الجمعي
الشــركة )وزارة التجــارة( بتاريــخ 1442/05/27هـــ )الموافــق 2021/01/11م(. التزمــت الشــركة بمتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة وشــركة تــداول 

الســعودية )تــداول( مــن ناحيــة تحميــل نســخة مــن النظــام األساســي علــى موقــع تــداول فــي الصفحــة الخاصــة بالشــركة.

كمــا أن الشــركة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة اســتخراج شــهادة عضويــة فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بموجــب الشــهادة رقــم  	
ــخ 1445/01/10هـــ )الموافــق 07/28/	202م(. ــا فــي تاري ــخ 1441/05/24هـــ )الموافــق 2020/01/19م( وتنتهــي صالحيته )1664( وتاري

الشــركة ملتزمــة بالمــادة )129( مــن نظــام الشــركات لجهــة تجنيــب )10٪( ســنوياً مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي وقــد بلغــت  	
قيمــة االحتياطــي النظامــي المجنــب ثالثــة مالييــن وثالثمائــة وســبعة وخمســين ألــف وأربعمائــة وأربعــة وأربعيــن )57.444	.	( ريــال كمــا فــي 

1	/2021/12م.

لــدى الشــركة عالمــة تجاريــة تــم تســجيلها لــدى وزارة التجــارة باســم الشــركة )الشــركة الســعودية لصناعــة الــورق( بالرقــم )	501799	14(  	
بالفئــة )16(، وســيمكن ذلــك الشــركة مــن وضــع اســمها وشــعارها علــى الواجهــة الخارجيــة للمبنــى أو المكاتــب التــي تشــغلها الشــركة كونهــا 

قامــت بتســجيل العالمــة التجاريــة ومنحهــا الحمايــة القانونيــة الالزمــة وفقــاً لنظــام العالمــات التجاريــة.

الشركات التابعةب. 

الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق: الشــركة التابعــة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة التســجيل لــدى إدارة الســجل التجــاري فــي مدينــة  	
الدمــام حيــث المقــر الرئيســي بموجــب شــهادة رقــم )9697	20500( وتاريــخ 1442/10/21هـــ )الموافــق 2022/01/05م( والتــي تنتهــي 
صالحيتهــا فــي 1445/10/17هـــ )الموافــق 2024/04/26م( كمــا أنهــا ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة اســتخراج شــهادة عضويــة فــي 
الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بموجــب الشــهادة رقــم )1755( تاريــخ 06/09/	144هـــ )الموافــق 2022/01/12م( والتــي تنتهــي صالحيتهــا فــي 
1445/10/17هـــ )الموافــق 2024/04/26م(  كذلــك فــإن الشــركة التابعــة ملتزمــة باســتكمال إجــراءات تأســيس فروعهــا وهــي ملتزمــة بنظــام 
الســجل التجــاري لناحيــة التســجيل لــدى إدارة الســجل التجــاري واســتخراج شــهادة عضويــة فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة لــكل فــرع لــدى 
الشــركة التابعــة )الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق( عالمــات تجاريــة عــدد )8( تــم تســجيلها لــدى وزارة التجــارة بالفئــة )16(، وســيمكن ذلــك 
الشــركة مــن وضــع اســمها وشــعارها علــى الواجهــة الخارجيــة للمبنــى أو المكاتــب التــي تشــغلها الشــركة كونهــا قامــت بتســجيل العالمــة التجاريــة 

ومنحهــا الحمايــة القانونيــة الالزمــة وفقــاً لنظــام العالمــات التجاريــة.

الشــركة الســعودية إلعــادة التدويــر للــورق والمخلفــات: الشــركة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة التســجيل لــدى إدارة الســجل التجــاري  	
فــي مدينــة الريــاض حيــث المقــر الرئيســي بموجــب شــهادة رقــم )	101014651( وتاريــخ 26/	1418/0هـــ )الموافــق 1	/1997/07م( والتــي 
تنتهــي صالحيتهــا فــي 25/	1445/0هـــ )الموافــق 10/10/	202م( كمــا أنهــا ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحية اســتخراج شــهادة عضوية 
ــا  ــق 	1997/08/0م( وتنتهــي صالحيته ــخ 29/	1418/0هـــ )المواف ــم )29	84( وتاري ــة بموجــب الشــهادة رق ــة الصناعي ــة التجاري ــي الغرف ف
بتاريــخ 25/	1445/0هـــ )الموافــق 10/10/	202م(. كذلــك فــإن الشــركة التابعــة ملتزمــة باســتكمال إجــراءات تأســيس فروعهــا وهــي ملتزمــة 
بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة التســجيل لــدى إدارة الســجل التجــاري واســتخراج شــهادة عضويــة فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة لــكل فــرع  



الشركة السعودية لصناعة الورق١٦١

ت
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هر
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لــدى الشــركة التابعــة )الشــركة الســعودية إلعــادة التدويــر للــورق والمخلفــات( عالمــة تــم تســجيلها لــدى وزارة التجــارة بالفئــة )16(، وســيمكن 
ذلــك الشــركة مــن وضــع اســمها وشــعارها علــى الواجهــة الخارجيــة للمبنــى أو المكاتــب التــي تشــغلها الشــركة كونهــا قامــت بتســجيل العالمــة 

التجاريــة ومنحهــا الحمايــة القانونيــة الالزمــة وفقــاً لنظــام العالمــات التجاريــة. 

الشــركة الســعودية لالســتثمار والتطويــر: ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة التســجيل لــدى إدارة الســجل التجــاري فــي مدينــة الريــاض  	
حيــث المقــر الرئيســي بموجــب شــهادة رقــم )	271	10102( وتاريــخ 1428/04/25هـــ )الموافــق 2007/05/12م( والتــي تنتهــي صالحيتهــا فــي 
1444/04/25هـــ )الموافــق 2022/11/19م(. كمــا أن الشــركة التابعــة غيــر ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة اســتخراج شــهادة عضويــة 
ــر منشــأة ذات أغــراض خاصــة  ــا تعتب ــث أنه ــم تســتكمل إجــراءات تأســيس الشــركة حي ــث أن الشــركة ل ــة حي ــة الصناعي ــة التجاري فــي الغرف

لالســتثمار فــي دولــة الكويــت والمغــرب وال تــزاول أي نشــاط تجــاري داخــل المملكــة.

باســتثناء مــا تــم ذكــره الخطــر رقــم ) 2-1-8( »المخاطــر المتعلقــة بعــدم اســتخراج أو عــدم تجديــد التراخيــص والتصاريــح والشــهادات« مــن القســم 
رقــم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة ملتزمــة بأنظمــة ولوائــح وزارة التجــارة.

10-4-2  االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الشركة االم )الشركة السعودية لصناعة الورق(أ. 

الشــركة كغيرهــا مــن المنشــآت والشــركات المســجلة والتــي تعمــل فــي المملكــة ملزمــة بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة والضريبيــة خــالل )120( يــوم  	
مــن انتهــاء الســنة الماليــة وذلــك لغــرض تجديــد الشــهادة التــي تصــدر عــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك. تــم تســجيل الشــركة بصفتهــا 
مكلــف بموجــب الرقــم الضريبــي المميــز )004250647	( وقــد قدمــت الشــركة إقراراهــا الزكــوي عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 1	 ديســمبر 
2020م وحصلــت علــى شــهادة زكاة مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بالرقــم )1110765970( وتاريــخ 1442/10/14هـــ )الموافــق 
ــة  ــزكاة المدفوعــة للهيئ ــى أن ال ــق 0	/2022/04م( تجــدر اإلشــارة ال ــخ 09/29/	144هـــ )المواف ــى تاري 2021/05/26م( وهــي صالحــة حت
العامــة للــزكاة والدخــل عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 1	 ديســمبر 2021م قــد بلغــت مبلــغ وقــدره تســعمائة وســبعة وثمانيــن الــف وثمانمائــة 

واثنيــن وســتين )987.862( ريــال ســعودي.

ــم  	 ــارك تحــت الرق ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ــدى هيئ ــة وهــي مســجلة ل ــه التنفيذي ــة والئحت ــة المضاف ــة القيم ــة بنظــام ضريب الشــركة ملتزم
الضريبــي )	0042506470000	( بموجــب شــهادة صــدرت بتاريــخ 8/12/02	14هـــ )الموافــق 2017/09/11م(.

ــة فــي 1	 ديســمبر 2020م  	 ــة المنتهي ــى الســنة المالي ــة النشــاط حت ــذ بداي ــة من ــع األعــوام المالي ــة عــن جمي قدمــت الشــركة إقراراتهــا الزكوي
ــل 2022 م.  ــى 0	 أبري ــى شــهادة زكاة صالحــة حت ــت عل ــك اإلقــرارات وحصل ــزكاة المســتحقة حســب تل وقامــت بســداد ال

خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 1	/12/ 2020م، قامــت الشــركة بتســوية مطالبــة الربــوط الزكويــة للســنوات مــن 2006م حتــى 2007م بمبلــغ  	
)2.100.000( ريــال حيــث تــم دفــع مبلــغ )1.050.000( ريــال واســتلمت الربــط النهائــي لهــذه الســنوات. باإلضافــة الــى ذلك، اســتلمت الشــركة 
خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 1	/12/ 2020م، علــى الربــوط الزكويــة لألعــوام الماليــة 2014، 2015، 2016، 2017، و2018م حيــث 
طالبــت هيئــة الــزكاة الشــركة بالتــزام إضافــي يبلــغ )42.000.000( ريــال. وخــالل العــام 2020م قامــت الشــركة بتســوية مطالبــة الربــط البالغــة 
)15.500.000( ريــال والتــي تتعلــق بســنة 2014م وســددت مبلــغ )480.000( ريــال واســتلمت الربــط النهائــي.  وبتاريــخ 04/	2021/0م تــم 
تقديــم اعتــراض علــى باقــي الربوطــات مــن عــام 2015م الــى 2018م والبالغــة )26.900.000( ريــال وكمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة لــم يتــم الرد 
مــن قبــل هيئــة الــزكاة. علمــاً أن الشــركة كونــت مخصــص مقابــل الربوطــات المذكــورة بمبلــغ )16.210.122( ريــال كمــا فــي 1	/2021/12م. 

الشركات التابعةب. 

الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق وفروعهــا الخمســة مســجلة لــدى هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بصفتهــا مكلــف بموجــب الرقــم الضريبــي  	
المميــز )005621214	(، وقــد قامــت الشــركة بخصــم الــزكاة الواجــب ســدادها بموجــب شــهادة مقيــدة بالرقــم )20	1110802( وتاريــخ 
1442/10/29هـــ )الموافــق 2021/06/10م( التــي تفيــد بــأن الشــركة قــد قدمــت إقرارهــا عــن الفتــرة المنتهيــة فــي 1	/2020/12م. وهــي 
ســارية المفعــول حتــى تاريــخ 09/29/	144هـــ )الموافــق 0	/2022/04م(. كمــا أن الشــركة التابعــة ملتزمــة بنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
والئحتــه التنفيذيــة وهــي مســجلة لــدى هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك تحــت الرقــم الضريبــي )	00562121140000	( بموجــب شــهادة 

صــدرت بتاريــخ 8/12/02	14هـــ )الموافــق 2017/08/24م(. 
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الشــركة الســعودية إلعــادة التدويــر للــورق والمخلفــات مســجلة لــدى هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بصفتهــا مكلــف بموجــب الرقــم الضريبــي  	
المميــز )000497821	(، وقــد قامــت الشــركة بخصــم الــزكاة الواجــب ســدادها بموجــب شــهادة مقيــدة بالرقــم )1020797089( وتاريــخ 
1442/10/29هـــ )الموافــق 2021/06/10م( التــي تفيــد بــأن الشــركة قــد قدمــت إقرارهــا عــن الفتــرة المنتهيــة فــي 1	/2020/12م. وهــي 
ســارية المفعــول حتــى تاريــخ 09/29/	144هـــ )الموافــق 0	/2022/04م(. كمــا أن الشــركة التابعــة ملتزمــة بنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
ــي )	0004978210000	( بموجــب شــهادة  ــة والجمــارك تحــت الرقــم الضريب ــزكاة والضريب ــة ال ــدى هيئ ــة وهــي مســجلة ل ــه التنفيذي والئحت

صــدرت بتاريــخ 8/12/01	14هـــ )الموافــق 	2017/08/2م(. 

باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي الخطــر رقــم ) 2-1-4	( »المخاطــر المتعلقــة باســتحقاقات الــزكاة الشــرعية القائمــة والمحتملــة« مــن القســم رقــم )2( 
»عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة ملتزمــة بأنظمــة ولوائــح هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك.

10-4-3  االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

الشركة األم )الشركة السعودية لصناعة الورق(أ. 

تــم فتــح ملــف لــدى وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )مكتــب العمــل( بالرقــم الموحــد )0	22-4( وفقــاً لشــهادة الســعودة. وكمــا  	
بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة تســتفيد الشــركة مــن الخدمــات اإللكترونيــة لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، وتــم اســتخراج شــهادة 
الســعودة لإفــادة بــأن الشــركة ملتزمــة بنســبة التوطيــن المطلوبــة منهــا وفــق برنامــج نطاقــات والبالغــة )26.46٪( وتقــع فــي النطــاق األخضــر 

المتوســط )متوســطة فئــة ج(.

لــدى الشــركة الئحــة تنظيــم عمــل داخليــة معتمــدة مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )مكتــب العمــل( بالرقــم )1417/1(  	
ــا للنمــوذج الموحــد  ــث الالئحــة وفق ــم تحدي ــم يت ــخ نشــر هــذه النشــرة ل ــه كمــا بتاري ــخ 1426/04/27هـــ )الموافــق 2005/06/04م(، ان وتاري
المعتمــد مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة وفــق مــا ورد فــي المــادة )12( مــن نظــام العمــل المعــدل بموجــب المرســوم 

ــق 25/	2015/0م(. ــخ 6/06/05	14هـــ )المواف ــم )م/46( وتاري ــي رق الملك

الشــركة ملتزمــة بنظــام حمايــة األجــور والرفــع المنتظــم ألجــور العامليــن لديهــا وذلــك بموجــب شــهادة التــزام رقــم )00	000	2004220( وتاريــخ  	
08/12/	144هـــ )الموافــق 15/	2022/0م( وتســري صالحيــة هــذه الشــهادة حتــى 10/12/	144هـــ )الموافــق 	2022/05/1م(. ووفقــاً 

لتقريــر صــادر عــن منصــة )مــدد( فقــد بلغــت نســبة االلتــزام بنظــام حمايــة األجــور )95٪( كمــا فــي شــهر مــارس 2022م.

كمــا أن الشــركة ملتزمــة بتوثيــق عقــود عمــل العامليــن لديهــا إلكترونيــاً وقــد بلغــت نســبة االلتــزام )86٪( كمــا فــي شــهر مــارس 2022م وذلــك  	
وفقــاً لتقريــر صــادر عــن منصــة )قــوى( فــي 2022/04/20م. 

الموظفون والسعودة: 	

الجدول رقم )74(: اعداد العاملين لدى )الشركة السعودية لصناعة الورق( حسب بينات الجهات الحكومية المختصة: 

مالحظات المجموع إعداد الموظفين 
غير السعوديين

إعداد الموظفين 
السعوديين المرجع الجهة

كما في 2022/05/18م 42	 	05 118 شهادة التأمينات التأمينات االجتماعية

كما في 2022/04/20م 457 		7 120 شهادة نطاقات نطاقات

كما في 2022/04/24م 	10 	10 ال ينطبق مستخرج من مقيم الجوازات -مقيم

كما في شهر مارس 
2022م *918 - - مسير الرواتب الشركة

المصدر: الشركة

*يشمل الشركة وشركاتها التابعة
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الشركات التابعةب. 

الشركة السعودية لتحويل الورق: 

تــم فتــح ملــف لــدى وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )مكتــب العمــل( بالرقــم الموحــد )4-	2754( وفقــاً لشــهادة الســعودة  	
المســتخرجة مــن مكتــب العمــل. وكمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة، تســتفيد الشــركة مــن الخدمــات اإللكترونيــة لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 
ــة منهــا وفــق برنامــج نطاقــات والبالغــة  ــأن الشــركة ملتزمــة بنســبة التوطيــن المطلوب ــم اســتخراج شــهادة الســعودة لإفــادة ب ــة، وت االجتماعي

)8.	2٪( وتقــع فــي النطــاق األخضــر المتوســط.

لــدى الشــركة التابعــة الئحــة تنظيــم عمــل داخليــة معتمــدة مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )مكتــب العمــل( بالرقــم  	
ــا  ــث الالئحــة وفق ــم تحدي ــم يت ــخ إعــداد هــذه النشــرة، ل ــا بتاري ــه كم ــق 2005/06/04م(. اال ان ــخ 1426/04/27هـــ )المواف )1/1416( وتاري
ــة وفــق مــا ورد فــي المــادة )12( مــن نظــام العمــل المعــدل  ــة االجتماعي ــل وزارة المــوارد البشــرية والتنمي للنمــوذج الموحــد المعتمــد مــن قب

بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/46( وتاريــخ 6/06/05	14هـــ )الموافــق 25/	2015/0م(. 

الشــركة التابعــة ملتزمــة بنظــام حمايــة األجــور والرفــع المنتظــم ألجــور العامليــن لديهــا وذلــك بموجــب شــهادة التــزام رقــم )000297	2004220(  	
وتاريــخ 08/12/	144هـــ )الموافــق 15/	2022/0م( وتســري صالحية هذه الشــهادة حتــى 10/12/	144هـ )الموافق 	2022/05/1م(.

كمــا أن الشــركة التابعــة ملتزمــة بتوثيــق عقــود عمــل العامليــن لديهــا الكترونيــاً وقــد بلغــت نســبة االلتــزام )78٪( وفقــا لتقريــر صــادر عــن منصــة  	
)قوى( بتاريــخ 2022/04/20م.

الموظفون والسعودة 	

أعداد الموظفين العاملين لدى الشركة التابعة الشركة السعودية لتحويل الورق وفقا لبيانات الجهات الحكومية المختلفة للشركة التابعة.

الجدول رقم )75(: أعداد العاملين لدى الشركة التابعة )السعودية لتحويل الورق( حسب بيانات الجهات الحكومية المختصة:

مالحظات المجموع موظف غير 
سعودي موظف سعودي نوع المستند الجهة

كما بتاريخ 2022/05/18م 416 	2	 9	 شهادة التأمينات التأمينات 
االجتماعية

كما بتاريخ 2022/04/20م 421
286 86 شهادة نطاقات/ 

الشركة مكتب العمل
56 11 فرع الشركة

كما بتاريخ 2022/04/24م 333
27	 - مستخرج من 

مقيم/ الشركة الجوازات – 
مقيم

60 - فرع الشركة 

المصدر: الشركة

الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات:

 تــم فتــح ملــف لــدى وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )مكتــب العمــل( بالرقــم الموحــد )1982-1( وفقــاً لشــهادة الســعودة. وكمــا  	
بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة، تســتفيد الشــركة مــن الخدمــات اإللكترونيــة لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، وتــم اســتخراج شــهادة 
الســعودة لإفــادة بــأن الشــركة ملتزمــة بنســبة التوطيــن المطلوبــة منهــا وفــق برنامــج نطاقــات والبالغــة )22.76٪( وتقــع فــي النطــاق األخضــر 

المتوســط. 



١٦٤ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

لــدى الشــركة التابعــة الئحــة تنظيــم عمــل داخليــة معتمــدة مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )مكتــب العمــل( بالرقــم )	6(  	
وتاريــخ 1428/01/04هـــ )الموافــق 	2007/01/2م( إال انــه كمــا بتاريــخ إعــداد هــذه النشــرة لــم يتــم تحديــث الالئحــة وفقــا للنمــوذج الموحــد 
المعتمــد مــن قبــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة وفــق مــا ورد فــي المــادة )12( مــن نظــام العمــل المعــدل بموجــب المرســوم 

الملكــي رقــم )م/46( وتاريــخ 6/06/05	14هـــ )الموافــق 25/	2015/0م(. 

الشــركة التابعــة ملتزمــة بنظــام حمايــة األجــور والرفــع المنتظــم ألجــور العامليــن لديهــا وذلــك بموجــب شــهادة التــزام رقــم )002408	2001220(  	
وتاريــخ 08/12/	144هـــ )الموافــق 15/	2022/0م(، ووفقــاً لتقريــر صــادر عــن منصــة )قــوى( فقــد بلغــت نســبة االلتــزام بنظــام حمايــة األجــور 

)91٪( كمــا فــي شــهر مــارس 2022م.

كمــا أن الشــركة التابعــة ملتزمــة بتوثيــق عقــود عمــل العامليــن لديهــا إلكترونيــاً وقــد بلغــت نســبة االلتــزام )95٪( وذلــك وفقــاً لتقريــر صــادر عــن  	
منصــة )قــوى( بتاريــخ 	2022/0م.

الموظفون والسعودة 	

ــة  ــات الحكومي ــات الجه ــات( حســب بيان ــورق والمخلف ــر لل ــة )الســعودية إلعــادة التدوي ــدى الشــركة التابع ــن ل ــم )76(: أعــداد العاملي الجــدول رق
المختصــة

مالحظات المجموع موظف غير 
سعودي موظف سعودي نوع المستند الجهة

كما في 2022/05/18م 88 68 20 شهادة التأمينات التأمينات 
االجتماعية

كما في 2022/04/20م 92 72 20 شهادة نطاقات مكتب العمل

كما في 2022/04/24م 67 67 - مستخرج من 
مقيم

الجوازات 
-مقيم

المصدر: الشركة

باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي الخطــر رقــم ) 2-1-8( »المخاطــر المتعلقــة بعــدم اســتخراج أو عــدم تجديــد التراخيــص والتصاريــح والشــهادات« مــن 
القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة ملتزمــة بأنظمــة ولوائــح وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة. 

10-4-4  االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

الشركة األم )الشركة السعودية لصناعة الورق(:أ. 

تــم فتــح ملــف للشــركة لــدى المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة بموجــب رقــم االشــتراك )86	9	2000( وهــي مشــتركة فــي فــروع  	
المعاشــات واألخطــار المهنيــة والتعطــل للمشــتركين الســعوديين وبالنســبة لغيــر الســعوديين تــم االشــتراك بفــرع األخطــار المهنيــة وذلــك وفقــاً 
لشــهادة التأمينــات االجتماعيــة رقــم )46299202( وتاريــخ 10/17/	144هـــ )الموافــق 2022/05/18م( وقــد بلغــت قيمة االشــتراكات المســددة 

عــن عــام 2021م مبلغــاً وقــدره )4.741.889( ريــاالت.

الشركات التابعةب. 

الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق ملتزمــة بنظــام التأمينــات االجتماعيــة حيــث تــم فتــح ملــف للشــركة بموجــب رقــم االشــتراك )5	2000790(،  	
ــرع  ــم االشــتراك بف ــر الســعوديين ت ــة والتعطــل للمشــتركين الســعوديين وبالنســبة لغي ــروع المعاشــات واألخطــار المهني ــي ف وهــي مشــتركة ف

األخطــار المهنيــة وذلــك وفقــاً لشــهادة التأمينــات االجتماعيــة رقــم )46299268( وتاريــخ 10/17/	144هـــ )الموافــق 2022/05/18م(.

الشــركة الســعودية إلعــادة التدويــر للــورق والمخلفــات ملتزمــة بنظــام التأمينــات االجتماعيــة حيــث تــم فتــح ملــف للشــركة بموجــب رقــم  	



الشركة السعودية لصناعة الورق١٦٥

ت
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االشــتراك )7	2445	1(، وهــي مشــتركة فــي فــروع المعاشــات واألخطــار المهنيــة والتعطــل للمشــتركين الســعوديين وبالنســبة لغيــر الســعوديين 
ــق  ــخ 10/17/	144هـــ )المواف ــم )	4629954( وتاري ــة رق ــات االجتماعي ــاً لشــهادة التأمين ــك وفق ــة وذل ــرع األخطــار المهني ــم االشــتراك بف ت

2022/05/18م(. 

نظام التعطل عن العمل )ساند(: 	

هــو نظــام يهــدف الــى التكافــل االجتماعــي مــن إصــدار المؤسســة العامــة للتأمينات االجتماعيــة، ويهدف إلى التأمين ضد التعطــل عن العمل وحماية 
المشــتركين )الســعوديين( الذيــن فقــدوا وظائفهــم لظــروف خارجــة عــن إرادتهــم، وكعــالج لتدهــور األوضــاع االجتماعيــة لألشــخاص العاطليــن عــن 
العمــل وكتعويــض عــن البطالــة، وقــد صــدر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/18( بتاريــخ 12/	5/0	14هـــ )الموافــق 2014/01/14م( والقاضــي 
بالموافقــة علــى نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل »نظــام ســاند«. ووفقــاً لهــذا النظــام، يقــوم صاحــب العمــل بدفــع )1٪( شــهرياً مــن الراتــب 
ويدفــع المشــترك نســبة )1٪( أيضــاً. ويتــم صــرف تعويــض مــا بيــن ألفيــن )2.000( وتســعة آالف )9.000( ريــال ســعودي. ويصــرف التعويــض 
بواقــع )60٪( مــن متوســط األجــور الشــهرية للســنتين األخيرتيــن عــن كل شــهر مــن األشــهر الثالثــة األولــى بحــد أعلــى تســعة آالف )9.000( ريــال 
ســعودي لمبلــغ التعويــض، وبواقــع )50٪( مــن هــذا المتوســط عــن كل شــهر يزيــد عــن ذلــك. هــذا البرنامــج ُملــزم لجميــع الشــركات، وعليهــا تســجيل 
جميــع المشــتركين الســعوديين فــي فــرع المعاشــات وتحمــل النســبة المنصــوص عليهــا فــي النظــام، وإن عــدم االلتــزام ومخالفــة أي حكــم مــن أحــكام 
نظــام التاميــن ضــد التعطــل عــن العمــل والالئحــة، يعــرض صاحــب العمــل لغرامــة ال تزيــد علــى عشــرة آالف )10.000( ريــال ســعودي، ويضاعــف 
هــذا الحــد فــي حــال التكــرار، وتتعــدد الغرامــة بتعــدد العمــال المشــتركين الذيــن ارتكــب صاحــب العمــل بصددهــم مخالفــة أو أكثــر. ووفقــاً لشــهادة 

التأمينــات فــإن الشــركة ملتزمــة بأحــكام النظــام لجهــة تســجيل العمــال الســعوديين فــي فــرع المعاشــات.

ــن  ــم بدعــم العاملي ــى شــركات القطــاع الخــاص، صــدر أمــر ملكــي كري ــار الجائحــة عل ــا ومــن أجــل التخفيــف مــن آث وبعــد انتشــار جائحــة كورون
الســعوديين فــي منشــآت القطــاع الخــاص المتأثــرة مــن تداعيــات فيــروس كورونــا المســتجد عبــر نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل )ســاند(، 
ووفقــاً لألمــر الملكــي الكريــم بتمديــد فتــرة الدعــم لمــدة ثالثــة )	( أشــهر إضافيــة علــى أن تكــون نســبة الدعــم بحــد أقصــى )70٪( مــن العامليــن 
ــق  ــل تضــرراً لتحقي ــي المنشــآت األق ــن الســعوديين ف ــن العاملي ــن الجائحــة و)50٪( كحــد أقصــى م ــر تضــرراً م ــي المنشــآت األكث الســعوديين ف

االســتفادة الكاملــة مــن المبــادرات التــي أعلنــت منــذ بدايــة الجائحــة. 

أفادت الشركة انه لم تتقدم بأي طلبات لالستفادة من الدعم الذي يقدمه نظام ساند خالل جائحة كورونا.

وبالنسبة للشركات التابعة، لم تقم بتقديم أي طلبات للدعم للعاملين السعوديين النشطين في الشركة. 

ــم ذكــره فــي الخطــر رقــم ) 2-1-41( »المخاطــر المتعلقــة بمخالفــة نظــام العمــل والئحتــه التنفيذيــة« مــن القســم )2( »عوامــل  باســتثناء مــا ت
المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة ملتزمــة بأنظمــة ولوائــح المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة.

10-4-5  االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية

تلــزم الهيئــة الشــركات المدرجــة االلتــزام بقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة والتعليمــات الخاصــة الصــادرة عــن الهيئــة ال  	
ســّيما االلتــزام باإلفصــاح الــدوري عــن التطــورات الجوهريــة والماليــة وتقريــر مجلــس اإلدارة. وبحســب دليــل االلتزامــات المســتمرة للشــركات 
المدرجــة، يجــب أن تكــون النتائــج الماليــة الســنوية المعلنــة فــي موقــع )تــداول( مســتمّدة مــن القوائــم الماليــة المدققــة والمعتمــدة مــن المراجــع 
الخارجــي للشــركة المعيــن مــن الجمعيــة والمعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة، ويجــب التقيــد بنمــاذج اإلعالنــات الــواردة ضمــن التعليمــات الخاصــة 
بإعالنــات الشــركات لنتائجهــا الماليــة، وعلــى الشــركة أيضــاً تقديــم بيــان بجميــع األســباب والمؤثــرات للتغيــر فــي النتائــج الماليــة للســنة الماليــة 
الحاليــة مــع فتــرة المقارنــة بحيــث تشــمل األســباب جميــع بنــود إعــالن النتائــج الماليــة. كمــا أن الشــركة ملتزمــة بقواعــد تســجيل مراجعــي 
حســابات المنشــآت الخاضعــة إلشــراف الهيئــة لجهــة التعاقــد مــع مراجعــي حســابات مســجلين لــدى الهيئــة ومعتمديــن منهــا لمراجعــة حســابات 

الشــركة وبيناتهــا الماليــة الســنوية.

كمــا ألزمــت الهيئــة الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة باإلفصــاح عــن مراحــل مواكبتهــم للتحــول لمعاييــر المحاســبة الدوليــة. وبتاريــخ  	
	8/04/0	14هـــ )الموافــق 2017/01/01م( أعلنــت الشــركة فــي موقــع تــداول عــن أنهــا ملتزمــة بذلــك. 

كمــا ألزمــت الهيئــة الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة باتبــاع الئحــة التعليمــات الخاصــة بإعالنــات شــركات المســاهمة المدرجــة أســهمها  	
فــي الســوق الماليــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس الهيئــة رقــم )1-199-2006( وتاريــخ 1427/07/18هـــ )الموافــق 2006/08/12م( والمعدلة 

بموجــب القــرار رقــم )1-104-2019( وتاريــخ 1441/02/01هـ )الموافــق 0	/2019/09م(.
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كذلــك ألزمــت الهيئــة الشــركات المدرجــة تطبيقــاً للشــروط الــواردة فــي الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذاً لنظــام الشــركات  	
الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة )اإلصــدار الثالــث( الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب القــرار رقــم )8-127-2016( وتاريــخ 
8/01/16	14 هـــ )الموافــق 2016/10/17م( بنــاًء علــى نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/	 وتاريــخ 7/01/28	14هـــ 
المعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )	-57-2019( وتاريــخ 1440/09/15 هـــ )الموافــق 2019/05/20م(، اإلفصــاح فــي تقريــر مجلــس اإلدارة 
علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل الســنة الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا 
الماليــة والعينيــة المدفوعــة لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مقابــل أي أعمــال أو مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو إداريــة أو استشــارية. وقــد 

التزمــت الشــركة باإلفصــاح عــن المكافــآت التــي حصــل عليهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن العــام المالــي 2020م والعــام 2021م.

ــة الصــادرة تنفيــذاً لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة لجهــة  	  كمــا التزمــت الشــركة بالضوابــط واإلجــراءات التنظيمي
االلتــزام بضوابــط الترخيــص لألعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة ويكــون لعضــو مجلــس اإلدارة مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 

فيهــا. 

ــا  	 ــزام الشــركة به ــود الئحــة حوكمــة الشــركات ومــدى الت وبالنســبة لالئحــة حوكمــة الشــركات، يتضمــن الجــدول رقــم )77( ملخصــاً ألهــم بن
ــى الجــدول رقــم )77((. ــا الرجــاء االطــالع عل ــزام الشــركة به ــود الئحــة حوكمــة الشــركة ومــدى الت ــل حــول أهــم بن ــد مــن التفاصي )ولمزي

علمــاً أن مخالفــة أي مــن القواعــد واإلجــراءات أو الفشــل فــي تطبيقهــا، يعــّرض الشــركة للمســاءلة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة التــي يجــوز لهــا 
القيــام بمــا يأتــي أو أيــاً منهــا، وهــي:

إنذار الشركة. 	
إلزام الشركة باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة لمعالجة نتائج المخالفة. 	
فرض غرامة مالية على أال تزيد على خمسة ماليين )5.000.000( ريال سعودي عن كل مخالفة ارتكبتها الشركة. 	

وقد تعّرضت الشركة خالل السنوات السابقة لبعض العقوبات والغرامات، وفقاً للتالي: 	

ــى الشــركة  	 ــال ســعودي عل ــة مقدارهــا عشــرة آالف )10.000( ري ــة مالي ــة القاضــي بفــرض غرام ــرار الهيئ ــخ 2016/02/24م، صــدر ق بتاري
لمخالفــة الفقــرة )أ( مــن المــادة )40( مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة )قواعــد التســجيل واإلدراج ســابقاً(، والفقــرة 
)9( مــن التعليمــات الخاصــة بإعالنــات الشــركات نتائجهــا الماليــة، لعــدم ذكــر الشــركة فــي إعالنهــا المنشــور فــي موقــع شــركة تــداول الســعودية 
)تــداول( بتاريــخ 2015/04/21م فقــرة لفــت االنتبــاه المذكــورة فــي تقريــر المراجــع الخارجــي لحســابات الشــركة الــواردة فــي نتائجهــا الماليــة 

األوليــة للفتــرة المنتهيــة فــي 1	/	2015/0م، وهــو مــا قامــت الشــركة بذكــره فــي إعالنهــا اإللحاقــي بتاريــخ 2015/04/26م.

بتاريــخ 2016/10/18م، صــدر قــرار الهيئــة القاضــي بفــرض غرامــة ماليــة مقدارهــا ســتون الــف )60.000( ريــال ســعودي علــى الشــركة  	
لمخالفتهــا الفقــرة )أ( مــن المــادة السادســة واألربعيــن مــن نظــام الســوق الماليــة والفقــرة )أ( مــن المــادة الحاديــة واألربعيــن والفقــرة الفرعيــة 
)5( مــن الفقــرة )ب( مــن المــادة الحاديــة واألربعيــن مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة )قواعــد التســجيل واإلدراج 
ســابقاً(، لعــدم إبــالغ الشــركة الهيئــة والجمهــور فــي الوقــت النظامــي المحــدد عــن موافقــة مجلــس إدارتهــا بتاريــخ 2016/06/16م علــى اســتقالة 
عضــو مجلــس إدارتهــا، وعــن موافقــة مجلــس إدارتهــا بالتمريــر بتاريــخ 2016/06/17م علــى تعييــن أعضــاء جــدد فــي مجلــس اإلدارة، إذ لــم 

تعلــن الشــركة عــن كال الحدثيــن إال بتاريــخ 2016/06/19م بعــد إقفــال الســوق.
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الجدول رقم )77(: ملخص ألهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت بها الشركة

المادة من الئحة 
التعليقالجهة المسؤولةالتفصيلحوكمة الشركات

9/ب

يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة 
واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما 

يحقق مصالح  المساهمين والشركة 
وفقاً لنظام الشركة األساس.

مجلس اإلدارة
ملتزمة - معتمدة من قبل مجلس 

اإلدارة بتاريخ 1440/04/20هـ 
)الموافق 2018/12/27م(.

8/أ
توفير نسخة من المعلومات عن 

المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة في 
الموقع اإللكتروني للشركة.

مجلس اإلدارة

ملتزمة - قامت الشركة بتوفير 
نسخة من المعلومات عن أعضاء 

مجلس اإلدارة على موقعها 
اإللكتروني للشركة وموقع تداول.

الجمعية العامة للمساهمينتشكيل لجنة المراجعة.5/12 و54

ملتزمة - وافقت الجمعية 
العامة العادية للمساهمين على 

تعيين أعضاء لجنة المراجعة 
في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

الموافق 1442/11/26هـ 
)2021/07/06م(.

54/ج

تصدر الجمعية العامة للشركة – بناء 
على اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة 

عمل لجنة المراجعة على أن تشمل 
هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل 

اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار 
أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة 
عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين 

أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور 
أحد مقاعد اللجنة. 

الجمعية العامة للمساهمين

ملتزمة - تم اعتماد تعديالت 
الئحة عمل لجنة المراجعة من 

قبل الجمعية العامة للمساهمين 
العادية المنعقدة بتاريخ 

11/10/	144هـ )الموافق 
2022/06/09هـ(.

الموافقة على القوائم المالية لعام 6/12
الجمعية العامة للمساهمين2020م.

ملتزمة - وافقت الجمعية العامة 
)العادية( على القوائم المالية 
في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

1442/09/14هـ )الموافق 
2021/04/26م(.

الموافقة على التقرير السنوي لمجلس 7/12
الجمعية العامة للمساهميناإلدارة لعام 2020م.

ملتزمة - تم التصويت بالرفض 
على تقرير مجلس اإلدارة من 
قبل المساهمين في الجمعية 

العامة )العادية( في اجتماعها 
المنعقد بتاريخ.

1442/09/14هـ )الموافق 
2021/04/26م(.

9/12 و81
تعيين مراجعي حسابات الشركة، 

وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، 
وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم.

الجمعية العامة للمساهمين

ملتزمة – تم التعيين من قبل 
الجمعية العامة العادية بتاريخ 

1442/09/14هـ )الموافق 
2021/04/26م(.
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المادة من الئحة 
التعليقالجهة المسؤولةالتفصيلحوكمة الشركات

	1/د

نشر اإلعالن عن موعد انعقاد 
الجمعية العامة ومكان وجدول أعمالها 
قبل الموعد بواحد وعشرين يوماً على 

األقل في الموقع اإللكتروني للشركة.

ملتزمة.مجلس اإلدارة

14/ج

اإلتاحة للمساهمين من خالل الموقع 
اإللكتروني للشركة – عند نشر الدعوة 

النعقاد الجمعية العامة – الحصول 
على المعلومات المتعلقة ببنود جدول 

أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير 
مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات 

والقوائم المالية وتقرير لجنة 
المراجعة.

ملتزمة.مجلس اإلدارة

2/22

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية 
واإلشراف العام عليها منها: وضـع 

سياسـة مكتوبـة لمعالجة حاالت 
»تعـارض المصـالح« الفعلية والمحتملـة 
لكـل مـن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك 
إساءة استخدام أصـول الشـركة 

ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج ع ن 
التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة. 

والتأكد من سالمة األنظمة المالية 
والمحاسبية، بما في ذلـك األنظمـة 

ذات الصـلة بإعـداد التقـارير المالية. 
والتأكـد مـن تطبيـق أنظمـة رقابيـة 
مناسـبة لقياس وإدارة المخـاطر، 

وذلـك بوضع تصـور عـام عن المخاطر 
التي قد تواجه الشركة، وإنشاء بيئة 

ملمة بثقافة إدارة المخاطر على 
مستوى الشركة وطرحها بشفافية مع 

أصحاب المصالح واألطراف ذات 
الصلة بالشركة. ومراجعة السنوية 

لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في 
الشركة.

مجلس اإلدارة

 ملتزمة – تم اعتماد الئحة 
تعارض المصالح من قبل مجلس 

اإلدارة بتاريخ 1441/07/22هـ 
)الموافق 17/	2020/0م(.

	/22

وضـع سياسـات ومعـايير وإجراءات 
واضحة ومحـددة للعضـوية فـي مجلـس 

اإلدارة، ووضـعها موضـع التنفيذ بعد 
إقرار الجمعية العامة لها.

الجمعية العامة للمساهمين

ملتزمة - وافقت الجمعية 
العامة )العادية( على السياسة 
في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

1441/07/17هـ )الموافق 
12/	2020/0م( .
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المادة من الئحة 
التعليقالجهة المسؤولةالتفصيلحوكمة الشركات

4/22

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع 
أصحاب المصالح وفق أحكام الئحة 

الحوكمة، ويجب أن تغطي -بشكل 
خاص- اآلتي:

آليات تعويض أصحاب المصالح في 
حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها 

األنظمة وتحميها العقود.
وآليات تسوية الشكاوى أو الخالفات 
التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب 

المصالح.
وآليـات مناسـبة إلقامـة عالقـات جيـدة 

مـع العمـالء والمـوردين والمحافظـة 
علـى سـرية المعلومـات المتعلقة بهم.

مجلس اإلدارة

 ملتزمة - معتمدة من قبل 
مجلس اإلدارة بتاريخ 

1440/04/20هـ )الموافق 
2018/12/27م(.

5/22

وضع السياسات واإلجراءات التي 
تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح 

والتزامها باإلفصاح عن المعلومات 
الجوهرية للمساهمين وأصحاب 

المصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة 
التنفيذية بها.

ملتزمة.مجلس اإلدارة

22/	1 و50 و60 
و60/أ و64

تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه 
بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة 

وصالحياتها ومسؤولياتها، وكيفية 
رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن 

قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد 
مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم 

أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.

مجلس اإلدارة

ملتزمة -)قرار الجمعية العامة 
العادية 1442/11/26هـ 

)الموافق 2021/07/06م( 
بالموافقة على اختيار أعضاء 

لجنة المراجعة – قرار مجلس 
اإلدارة بتعيين أعضاء لجنة 

الترشيحات والمكافآت واللجنة 
التنفيذية الذي تم اتخاذه بتاريخ 

1442/09/16هـ )الموافق 
2021/04/28م(.

1/2	

اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة 
بعمل الشركة وتطويرها، بما في 

ذلك تحديد المهام واالختصاصات 
والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات 

التنظيمية المختلفة.

مجلس اإلدارة
ملتزمة - معتمدة من قبل مجلس 

اإلدارة بتاريخ 1442/04/29هـ 
)الموافق 2020/12/14م(.

2/2	

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية 
بتحديد الصالحيات المفوضة إلى 

اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك 
الصالحيات، وطريقة التنفيذ ومدة 

التفويض، ولمجلس اإلدارة أن يطلب 
من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير 

دورية بشأن ممارساتها للصالحيات 
المفوضة.

مجلس اإلدارة

ملتزمة - معتمدة من قبل مجلس 
اإلدارة بتاريخ 

1442/04/29هـ )الموافق 
2020/12/14م(.
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ت
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هر
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المادة من الئحة 
التعليقالجهة المسؤولةالتفصيلحوكمة الشركات

مجلس اإلدارةتعيين الرئيس التنفيذي25

ملتزمة – تم تعيين الرئيس 
التنفيذي من قبل مجلس 

اإلدارة بتاريخ 1441/08/19هـ 
)الموافق 2020/04/12م(.

5/26
وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية 
للشركة ورفعها إلى مجلس اإلدارة 

للنظر في اعتمادها.
مجلس اإلدارة

ملتزمة – معتمد من قبل 
مجلس اإلدارة بإجماعه بتاريخ 

1441/04/25هـ )الموافق 
2019/12/22م(.

10/26

اقتراح سياسة وأنواع المكافآت 
التي تُمنح للعاملين، مثل المكافآت 

الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، 
والمكافآت في شكل أسهم.

مجلس اإلدارة

ملتزمة – ال يوجد برنامج منح 
أسهم للموظفين وتسري على 
الموظفين أحكام نظام الئحة 

تنظيم العمل الخاصة بالشركة.

4	

سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل 
مع حاالت تعارض المصالح الواقعة 
أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن 

تؤثر في أداء أعضاء مجلس اإلدارة 
أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من 
العاملين في الشركة عند تعاملهم 

مع الشركة أو مع أصحاب المصالح 
اآلخرين

مجلس اإلدارة
ملتزمة - معتمدة من قبل مجلس 

اإلدارة بتاريخ 1441/07/22هـ 
)الموافق 17/	2020/0م(.

55/ب/4 و74
تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة 

الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح 
مكافآته. 

مجلس اإلدارة

ملتزمة - تم التعيين من قبل 
مجلس اإلدارة في اجتماعه 

المنعقد بتاريخ 1441/10/06هـ 
)الموافق 2020/05/29م( 

السيد/عبد الرحمن البديوي 
)مدير مجموعة التدقيق 

الداخلي(.

60/ب و64/ب

تصدر الجمعية العامة للشركة – بناء 
على اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة 

عمل لجنة المكافآت والترشيحات 
على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط 

وإجراءات وخطة عمل اللجنة، 
ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، 
وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، 

ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها 
بشكل مؤقت في حال شغور أحد 

مقاعد اللجنة. 

الجمعية العامة للمساهمين

ملتزمة- تم إقرار تعديالت 
قواعد اختيار أعضاء لجنة 
الترشيحات والمكافآت من 
قبل الجمعية العامة العادية 
باجتماعها المنعقد بتاريخ 
11/10/	144هـ )الموافق 

2022/06/09م(.
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المادة من الئحة 
التعليقالجهة المسؤولةالتفصيلحوكمة الشركات

1/61

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات 
بإعداد سياسة واضحة لمكافآت 

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة 
عن المجلس واإلدارة التنفيذية، 

ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها 
تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة، 

عل أن يراع في تلك السياسة اتباع 
معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، 

والتحقق من تنفيذها.

الجمعية العامة للمساهمين

ملتزمة - تم إقرار تعديالت 
قواعد اختيار أعضاء لجنة 
الترشيحات والمكافآت من 
قبل الجمعية العامة العادية 
باجتماعها المنعقد بتاريخ 
1440/09/18هـ )الموافق 

	2019/05/2م.

	/65
إعداد وصف للقدرات والمؤهالت 

المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل 
وظائف اإلدارة التنفيذية.

لجنة المكافآت والترشيحات

ملتزمة - معتمدة من الجمعية 
العامة العادية  بتاريخ 

1441/07/17هـ )الموافق 
12/	2020/0م(.

نشر إعالن الترشح لعضوية مجلس 68
مجلس اإلدارةاإلدارة في الموقع اإللكتروني للشركة.

ملتزمة – تم اإلعالن بتاريخ 
1442/06/06هـ )الموافق 

2021/01/19م( على موقع 
تداول.

84
سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب 

المصالح في تقديم شكواهم أو اإلبالغ 
عن الممارسات المخالفة.

مجلس اإلدارة

ملتزمة - معتمدة من قبل 
مجلس اإلدارة باجتماعه بتاريخ 

1441/05/14هـ )الموافق 
2020/01/09م(.

سياسة للسلوك المهني والقيم 86
ملتزمة.مجلس اإلدارةاألخالقية.

89

سياسات مكتوبة لإفصاح وإجراءات 
وأنظمته اإلشرافية بما يتفق مع 

متطلبات اإلفصاح الواردة في نظام 
الشركات ونظام السوق المالية.

ملتزمة.مجلس اإلدارة

نشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع 91/ب
ملتزمة.-اإللكتروني للشركة.

قواعد حوكمة خاصة بالشركة ال 94
مجلس اإلدارةتتعارض مع األحكام اإللزامية.

ملتزمة - معتمدة من مجلس 
اإلدارة بتاريخ 8/08/20	14هـ 

الموافق 2017/05/17م(.

المصدر: الشركة

باســتثناء مــا تــم ذكــره أعــاله وفــي الخطــر رقــم ) 2-1-46( »المخاطــر المتعلقــة بعــدم االلتــزام بالقواعــد واللوائــح والسياســات ذات الصلــة بحوكمــة 
الشــركة« مــن القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة ملتزمــة بالئحــة الحوكمــة وفقــا لمتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة.
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ــة واإلســكان )»وزارة  ــة والقروي ــات وزارة الشــؤون البلدي 10-4-6  االلتزامــات المســتمرة حســب متطلب
ــات«( البلدي

 ينبغــي اســتخراج رخصــة بلديــة للمكاتــب اإلداريــة والمنشــآت حتــى تتمكــن الشــركة مــن تشــغيلها مــع األخــذ باالعتبــار أن البلديــة أو األمانــة  	
تتطلــب الوثائــق التاليــة: صــورة الســجل التجــاري وصــورة عقــد التأســيس )النظــام األساســي( وصــورة مــن عقــد اإليجــار أو صــك الملكيــة وصورة 
مــن فســح البنــاء للمبنــى أو المنشــاة أو المحــل التجــاري أو المســتودع أو المخــزن وصــورة مــن ترخيــص المكتــب العقــاري وتصويــر المبنــى مــن 
بعــد ويشــمل اللوحــة )مــع نســخة عــن فاتــورة اللوحــة وتســجيل ملكيــة العالمــة التجاريــة للشــركة ليتــم اســتخدامها علــى الواجهــة( باإلضافــة 

إلــى ترخيــص الدفــاع المدنــي.

ــة  	 ــات وزارة الشــؤون البلدي ــي فإنهــا ال تخضــع لمتطلب ــة فــي الدمــام( وبالتال قامــت الشــركة باســتئجار مكاتــب مقرهــا داخــل )مــدن الصناعي
والقرويــة والدفــاع المدنــي وبالتالــي يكتفــى برخصــة التشــغيل الصــادرة عــن مــدن بموجــب رخصــة رقــم )726	02	72	594144( وهــي ســارية 

حتــى تاريــخ 1444/08/04هـــ )الموافــق 02/24/	202م(. 

الشــركة التابعــة )الشــركة الســعودية إلعــادة تدويــر الــورق والمخلفــات(: ملتزمــة بمتطلبــات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة وقامــت باســتخراج  	
الرخــص الالزمــة لتشــغيل المقــرات والفــروع والمســتودعات التــي تشــغلها وتمــارس أنشــطتها مــن خاللهــا وفقــا للتفاصيــل التاليــة:

الجدول رقم )78(: رخص البلدية للشركات التابعة  )الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات(

مالحظات صاحب الرخصة العنوان تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار رقم ترخيص 
البلدية م

-
الشركة السعودية 

إلعادة التدوير للورق 
والمخلفات

أمانة منطقة 
الرياض-

بلدية السلي

1446/12/04هـ
)الموافق

1	/2025/05م(

6/12/04	14هـ
)الموافق

2015/09/17م(
400	17545	1 1

-
الشركة السعودية 

إلعادة التدوير للورق 
والمخلفات

أمانة منطقة 
الرياض-

بلدية السلي

26/	1447/0هـ
)الموافق

2025/09/18م(

1441/11/22هـ
)الموافق

	2020/07/1م(
4010242	971 2

جاري العمل 
على تجديد 

الرخصة وفقاً 
إلفادة الشركة

الشركة السعودية 
إلعادة التدوير للورق 

والمخلفات

أمانة منطقة 
الرياض 
- وكالة 
الخدمات

1441/02/10هـ
)الموافق

2019/10/09م(

1440/08/11هـ
)الموافق

2019/04/16م(
4000286851 	

المصدر: الشركة

بالنسبة للشركة التابعة )الشركة السعودية لتحويل الورق(  	

أصدرت الشركة التابعة عدد )	( تراخيص بلدية لمزاولة النشاط التجاري ولفروعها ومنشآتها ومستودعاتها وفقا لما يلي:



الشركة السعودية لصناعة الورق١٧٣

ت
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هر
العودة لف

الجدول رقم )79(: رخص البلدية للشركة التابعة )الشركة السعودية لتحويل الورق(

رقم ترخيص م
صاحب العنوانتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالبلدية

مالحظاتالترخيص

14009218795	-
1446/09/09هـ

)الموافق
09/	2025/0م(

الرياض

الشركة 
السعودية 

لتحويل الورق
)فرع 

الرياض(

-

2407	445040-
1446/07/16هـ

)الموافق
2025/01/16م(

بريدة

الشركة 
السعودية 

لتحويل الورق
)فرع بريدة(

-

		9111		0487-
1442/06/19هـ

)الموافق
2021/02/01م(

جدة

الشركة 
السعودية 

لتحويل الورق
)فرع جدة(

جاري العمل على 
تجديد الرخصة 

وفقاً إلفادة 
الشركة

المصدر: الشركة

قامــت الشــركة التابعــة الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق باســتئجار مصنــع يقــع داخــل نطــاق )مــدن الصناعيــة فــي الدمــام( وبالتالــي فإنهــا ال  	
تخضــع لمتطلبــات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة والدفــاع المدنــي وبالتالــي يُكتفــى برخصــة التشــغيل الصــادرة عــن مــدن بموجــب رخصــة 

رقــم )87024150	594144( وهــي ســارية حتــى تاريــخ 1444/08/18هـــ )الموافــق 10/	0/	202م(.

باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي الخطــر ) 2-1-8( »المخاطــر المتعلقــة بعــدم اســتخراج أو عــدم تجديــد التراخيــص والتصاريــح والشــهادات« مــن القســم 
ــح  ــة واإلســكان واللوائ ــة والقروي 2 »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة وشــركاتها التابعــة ملتزمــة بأنظمــة وزارة الشــؤون البلدي

التنفيذيــة والتعليمــات ذات الصلــة.

 10-4-7  االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية 

ــا تخضــع  	 ــي فإنه ــة وبالتال ــروة المعدني ــورق( ترخيــص صناعــي صــادر عــن وزارة الصناعــة والث ــل ال ــدى الشــركة )الشــركة الســعودية لتحوي ل
ــروة  ــى المرخــص لهــم، وبالنســبة لاللتزامــات المســتمرة حســب متطلبــات وزارة الصناعــة والث لاللتزامــات التــي تفرضهــا وزارة الصناعــة عل

ــى الترخيــص: ــة وذلــك مــن أجــل المحافظــة عل ــزام بالشــروط اآلتي ــوزارة الجهــات المرخصــة االلت ــزم ال ــة، تُل المعدني

االلتزام بمواد قانون )نظام( التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية.. 1
عدم إجراء أي توسعة أو تعديل في المنتجات قبل الحصول على موافقة الوزارة.. 2
االلتزام بتحديث بيانات المصنع كل ستة أشهر من خالل موقع الوزارة اإللكتروني.. 	
التزام مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس المعتمدة أو المواصفات المتبناة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.. 4
االلتزام بمواد النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية للمحافظة على البيئة من التلوث.. 5
االلتزام باألنظمة والتعليمات ولوائح السالمة واألمن الصناعي والصحة العامة.. 6
ــة . 7 ــوزارة بالميزاني ــة المرعيــة وأن يــزود ال ــا لألصــول المحاســبية والقواعــد القانوني أن تكــون حســابات المشــروع الصناعــي منتظمــة وفًق

العموميــة مصــادق عليهــا مــن محاســب قانونــي لــكل ســنة ماليــة.
عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة للمشروع.. 8
تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع.. 9

10. الســماح لموظفــي الــوزارة بدخــول المشــروع الصناعــي واالطــالع علــى الســجالت والمســتندات والحســابات ومراقبــة عمليــة اإلنتــاج وغيــر 
ذلــك مــن نشــاطات المشــروع.

11. ال يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيير منتجاته أو دمجه بمشروع صناعي.
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وفيما يلي تفصيل عن التراخيص الصناعية التي حصلت عليها الشركة:

الجدول رقم )80(: التراخيص الصناعية التي حصلت عليها الشركة 

رقم الترخيص الشركةالرقم
النشاط الموقعالصناعي

المالحظاتتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالصناعي

1

الشركة 
السعودية 
لصناعة 

الورق

	41102116	60
المنطقة 
الشرقية 

الدمام

صنع 
أصناف 
أخرى 

من الورق 
والورق 
المقوى

	05/2/	144هـ
)الموافق

2021/12/27م(

1444/11/15هـ
)الموافق

06/04/	202م(
-

2

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق

42110211124	
المنطقة 
الشرقية 

الدمام

صنع 
أصناف 
أخرى 

من الورق 
والورق 
المقوى

1442/08/10هـ
)الموافق

	2/	2021/0م(

	1445/09/1هـ
)الموافق

	2/	2024/0م(
-

المصدر: الشركة 

باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي الخطــر ) 2-1-8( »المخاطــر المتعلقــة بعــدم اســتخراج أو عــدم تجديــد التراخيــص والتصاريــح والشــهادات« مــن القســم 
)2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة وشــركاتها التابعــة وفروعهــا ملتزمــة بنظــام وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة.

10-4-8  االلتزامــات المســتمرة حســب متطلبــات الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق 
التقنيــة )»ُمــدن«(

ــة بالرقــم  	 ــة ومناطــق التقني ــة الســعودية للمــدن الصناعي لــدى الشــركة )الشــركة الســعودية لصناعــة الــورق( رخصــة تشــغيل صــادرة عــن الهيئ
)66	5941442825017( ســارية حتــى تاريــخ 09/06/	144هـــ )الموافــق 2022/04/07م( لتشــغيل مصنعهــا فــي المنطقــة الصناعيــة- الدمــام 

الثانيــة وكمــا بتاريــخ هــذه النشــرة فــإن رخصــة التشــغيل منتهيــة الصالحيــة وجــاري العمــل علــى تجديدهــا.

ــة  	 ــة ومناطــق التقني ــة الســعودية للمــدن الصناعي لــدى الشــركة التابعــة )الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق( رخصــة تشــغيل صــادرة عــن الهيئ
بالرقــم )594144082007054( وهــي ســارية حتــى تاريــخ 09/05/	144هـــ )الموافــق 2022/04/06م( لتشــغيل مصنعهــا فــي المنطقــة 

ــى تجديدهــا. ــة وجــاري العمــل عل ــة الصالحي ــإن رخصــة التشــغيل منتهي ــخ هــذه النشــرة ف ــا بتاري ــة، وكم ــام الثاني ــة -الدم الصناعي

 وبالنســبة لاللتزامــات المســتمرة حســب متطلبــات )ُمــدن(، تلــزم ُمــدن الجهــات المرخصــة االلتــزام بالشــروط اآلتيــة وذلــك مــن اجــل المحافظــة  	
علــى الترخيص: 

تمنــح الرخصــة اإلذن بتشــغيل المنشــأة وأن المرخــص لــه بتشــغيل هــذه المنشــأة هــو المشــغل الحقيقــي لــه وفــق كيانــه القانونــي وتراخيصــه . 1
وســجالته وال يحــق لصاحــب المنشــأة التنــازل عــن التشــغيل والرخصــة أو أي جــزء منهــا للغيــر.

يلتــزم المرخــص لــه بالتقيــد بالشــروط وااللتزامــات وبكافــة األنظمــة واللوائــح والشــروط والتعليمــات الصــادرة مــن »مــدن«، ويتــم الرجــوع . 2
لألنظمــة واللوائــح الســارية المفعــول المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية فيمــا لــم يــرد بشــأنه تنظيــم لــدى »مــدن«.

يلتزم المرخص له بتجديد هذه الرخصة خالل مدة ال تزيد عن 15 يوما بعد انتهائها.. 	
التعاقد مع جهة معتمدة من الدفاع المدني للقيام بأعمال الصيانة الدورية ألنظمة مكافحة الحريق/ والسالمة.. 4
التأكد من فعالية نظام مكافحة اإلطفاء/ السالمة وارتباطه بلوحة تحكم رئيسية.. 5
مطابقة نظام مكافحة الحريق للمخططات المعتمدة للمصنع.. 6
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التأكد من أن مخارج الطوارئ كافية ومطابقة للمواصفات.. 7
تطبيق اشتراطات السالمة أثناء تخزين ونقل المواد الكيميائية والغازات الخطرة.. 8

باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي الخطــر ) 2-1-29، 2-1-8( »المخاطــر المتعلقــة بعقــود اإليجــار المخاطــر المتعلقــة بعــدم اســتخراج أو عــدم تجديــد 
التراخيــص والتصاريــح والشــهادات« مــن القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة ملتزمــة بأنظمــة الهيئــة الســعودية للمــدن 

الصناعيــة ومناطــق التقنيــة.

10-4-9  االلتزامــات المســتمرة حســب متطلبــات المركــز الوطنــي للرقابــة علــى االلتــزام البيئــي 
ــاد«(( ــة األرص ــة )»هيئ ــة البيئ ــاد وحماي ــة لألرص ــة العام )الهيئ

ــي  	 ــح بيئ ــث قامــت باســتخراج تصري ــي حي ــزام البيئ ــى االلت ــة عل ــي للرقاب ــز الوطن ــات المرك الشــركة الســعودية لصناعــة الــورق ملتزمــة بمتطلب
)الموافــق  1445/07/05هـــ  تاريــخ  حتــى  ســارية  وهــي  24/	2021/0م(  )الموافــق  1442/08/11هـــ  وتاريــخ   )17500( بالرقــم  للتشــغيل 

2024/01/17م( خاصــة بمصنــع المدينــة الصناعيــة الثانيــة - الدمــام.

الشــركة التابعــة )الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق( ملتزمــة بمتطلبــات المركــز الوطنــي للرقابــة علــى االلتــزام البيئــي حيــث قامــت باســتخراج  	
ــة الثانيــة- ــة الصناعي ــع المدين ــي للتشــغيل بالرقــم )5464	( وتاريــخ 1440/11/28هـــ )الموافــق 1	/2019/07م( خاصــة بمصن ــح بيئ تصري

الدمــام وهــي منتهيــة الصالحيــة منــذ تاريــخ 11/26/	144هـــ )الموافــق 2021/07/06م(.

إن األنشــطة المرخصــة للشــركات التابعــة وفروعهــا بممارســتها قــد يكــون لهــا أثــر ســلبي علــى البيئــة، لــذا يتوجــب علــى الشــركة االلتــزام 
التاليــة: والمعاييــر  باالشــتراطات 

االلتــزام بالمقاييــس واالشــتراطات والمعاييــر الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة وتقديــم تقريــر التــزام بيئــي كل ســتة أشــهر . 1
للهيئــة واالحتفــاظ بنســخة منــه فــي الســجل البيئــي للشــركة. 

السماح للفنيين والمختصين بالدخول الى المنشأة في أي وقت.. 2
فــي حالــة أي تغييــر أو تعديــل علــى النشــاط ومهــام المنشــأة أو نوعيــة الخــام أو اإلنتــاج أو عنــد عمــل أي توســعة أو إضافــة للمشــروع دون إبــالغ . 	

هيئــة اإلرصــاد مســبقاً فــان الموافقــة البيئيــة تعتبــر الغيــة.
يجــب إشــعار هيئــة األرصــاد مســبقاً عنــد الرغبــة فــي اســتخدام أو اســترجاع أي مخلفــات صناعيــة ضمــن عمليــات التصنيــع واطــالع مختصــي . 4

الهيئــة علــى التقنيــة والطريقــة المتبعــة فــي هــذا الخصــوص.
يحــق للهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة الغــاء الترخيــص فــي حــال عــدم التــزام المنشــاة بالنظــام العــام للبيئــة واالشــتراطات والمعاييــر . 5

البيئيــة.
تكون موافقة هيئة األرصاد خاصة بموقع محدد وفي حال تغيير الموقع يلزم الحصول على موافقة بيئية للموقع الجديد.. 6
التخلــص مــن المخلفــات وذلــك بالتعاقــد مــع احــدى الجهــات المختصــة وإرفــاق ســندات اإلنجــاز موضــح فيهــا كميــة المخلفــات وتدوينــه . 7

بالســجل البيئــي.
إلزام العمال التقيد باالشتراطات الصحية والسالمة المهنية.. 8
موافقة الجهات ذات العالقة على الموقع لممارسة النشاط.. 9

 باستثناء ما تم ذكره أعاله، فإن الشركة ملتزمة بأنظمة المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي البيئية.
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 ١0-٥  ملخص العقود الجوهرية

10-5-1  عقود وتعامالت مع األطراف ذات العالقة

لــدى الشــركة عقــود وتعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة وقــد التزمــت الشــركة بإجــراءات اإلفصــاح وبــأن تكــون جميــع التعامــالت علــى أســاس  	
ــدون مشــاركة  ــة العامــة للشــركة ب ــل الجمعي ــك العقــود مــن قب ــى تل ــت عل ــم التصوي تنافســي تجــاري بحــت يضمــن حقــوق المســاهمين وأن يت

المســاهمين الذيــن لهــم مصالــح فــي تلــك العقــود. 

يبيــن الجــدول أدنــاه األعمــال والعقــود التــي تمــت والتــي فيهــا مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن  	
خــالل العــام 2020م وحتــى 0	 ديســمبر 2021م.

الجدول رقم )81(: العقود والتعامالت مع أطراف ذات عالقة 

مطلوب الى أطراف ذات عالقة

الطرف ذو 
العالقة

طبيعة 
العالقة

طبيعة 
المعاملة

رصيد التعامالتقيمة المعامالت / ريال

مالحظات كما في 
2020/12/31م

كما في 
2021/12/31م

كما في
 2020/12/31م

كما في 
2021/12/31م

شركة غاز 
الشرق 

المحدودة*

شركة 
شقيقة

شراء 
غاز

توزيعات 
أرباح 
مستلمة

7.188.2447.8	5.699

2.292.480	.25	.601

-

شركة غاز 
الشرق 

المحدودة

شركة 
شقيقة

شراء 
غاز

توزيعات 
أرباح 

مستلمة 

2.600.000	.640.000-

9.788.24411.475.6992.292.4803.253.601اإلجمالي

المصدر الشركة

ــى  	 ــت عل ــم التصوي ــد ت ــن نظــام الشــركات. وق ــن )71( و)72( م ــق المادتي ــون بتطبي ــا والمســاهمين ملتزم ــس إدارته إن الشــركة وأعضــاء مجل
هــذه التعامــالت فــي الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة التــي عقــدت بتاريــخ 1442/04/21هـــ )الموافــق 2020/12/26م( والموافقــة عليهــا كمــا 
وافقــت الجمعيــة المذكــورة علــى التعامــالت والعقــود التــي ســتتم مــع هــذه األطــراف والترخيــص لهــا لعــام قــادم. وبتاريــخ 11/10/	144هـــ 

)الموافــق 2022/06/09م( وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة علــى التعامــالت التــي تمــت خــالل العــام 2021م.



الشركة السعودية لصناعة الورق١٧٧

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

10-5-2  عقود اإليجار

أبرمــت الشــركة عــدد )2( عقــود إيجــار بصفتهــا مســتأجر، مــن بينهمــا عقــد مــع الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة وهــي  	
عبــارة عــن أرض فضــاء إلقامــة مصنــع وذلــك لمزاولــة نشــاطها. وعقــد مــع الســيد/خالد ابــن محفــوظ ابــن علــي ال زومــه وهــو عبــارة عــن 
إيجــار مســتودع، كذلــك أبرمــت الشــركة التابعــة )الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق( عــدد )7( عقــود إيجــار بصفتهــا مســتأجرة والشــركة التابعــة 
)الشــركة الســعودية إلعــادة تدويــر الــورق والمخلفــات( عقديــن إيجــار مــع )ُمــدن(. إن أغلــب تلــك العقــود هــي عقــود إيجــار تقليديــة )أي تنــص 
علــى مبلــغ إيجــار تدفعــه الشــركة للمؤجــر ســنوًيا( وقابلــة للتجديــد، وتعتبــر الغيــة إذا تأخــر المســتأجر فــي دفــع اإليجــار وال يحــق للمســتأجر 
تأجيــر العقــار مــن الباطــن دون أخــذ الموافقــة الخطيــة مــن المؤجــر. كمــا ال يجــوز تغييــر طريقــة اســتخدام العيــن المؤجــرة أو النشــاط بــدون 

موافقــة المؤجــر. وفيمــا يلــي قائمــة بعقــود إيجــار مواقــع الشــركة وأهــم تفاصيلهــا:

الجدول رقم )82(: قائمة بعقود اإليجار السارية والمجددة للمواقع التي تشغلها الشركة بصفتها مستأجرة.

نوع الموقعالمستأجرالمؤجر
مدة تاريخ العقدالعقار

العقد
تاريخ نهاية 

العقد
قيمة العقد / 

مالحظاتريال

1

الهيئة 
السعودية 
للمدن 

الصناعية 
ومناطق 
التقنية

الشركة 
السعودية 
لصناعة 
الورق  

مدينة 
الدمام

-

أرض 
صناعية

1419/01/15هـ 
)الموافق 

1998/05/11م( 

 )25(
سنة 

تنتهي في
1444/01/15هـ

)الموافق
	2022/08/1م(

)1.118.6	(
 ريال سعودي 

سنويا.
-

2

خالد ابن 
محفوظ 
ابن علي 
ال زومه 

الشركة 
السعودية 
لصناعة 
الورق 

الظهران 
مستودعالشرقية 

06/09/	144هـ
)الموافق

2022/01/12م(

 )	64(
يوم

تنتهي بتاريخ
1444/06/07هـ

)الموافق
1	/2022/12م( 

 )	81.225(
ريال سعودي 

عقد موثق 
إلكترونياً

المصدر: الشركة 



١٧٨ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

الجدول رقم )	8(: قائمة بعقود اإليجار السارية والمجددة التي وقعتها الشركة التابعة )الشركة السعودية لتحويل الورق(

الطرف تاريخ العقد
األول

الطرف 
الثاني

بيانات 
العقار

قيمة العقد 
مالحظاتمدة العقد)ريال(

8/04/27	14هـ
)الموافق

2017/01/25م(

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق

مؤسسة 
اإليجار 
للتجارة

مستودع
في مدينة 

جدة
 )45	8(
متر مربع

-

سنة ميالدية
تنتهي بتاريخ

1442/06/17هـ
)الموافق

0	/2021/01م(

وفقاً إلفادة الشركة 
فان العقد ساري 
ويجدد سنوياً بعد 
سداد مبلغ اإليجار 
دون الحاجة الى 

تنظيم عقد جديد  

28/	1442/0هـ
)الموافق

2019/11/25م(

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق

محمد بن 
عبد الرحمن 

التويجري

مستودع
في القصيم
)600( متر 

مربع

70.000

سنة ميالدية
تنتهي بتاريخ

1442/05/17هـ
)الموافق

2021/01/01م(

وفقاً إلفادة الشركة 
فان العقد ساري 
ويجدد سنوياً بعد 
سداد مبلغ اإليجار 
دون الحاجة الى 

تنظيم عقد جديد  

1442/10/08هـ
)الموافق

2021/05/20م(

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق

علي فوزان 
محمد 
الفوزان

مستودع
في مدينة 

الرياض
 )2440(
متر مربع

	64.780

)64	( يوم
ينتهي بتاريخ

1444/06/26هـ
)الموافق

01/19/	202م(

عقد موثق إلكترونياً

08/07/	144هـ 
)الموافق 

10/	2022/0م(

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق

شركة 
المشيطي 

العقارية

مستودع في 
-الناصرية

سنة مالية
تنتهي بتاريخ

1442/05/17هـ
)الموافق 

2021/01/01م(

وفقاً إلفادة الشركة 
فان العقد ساري 
ويجدد سنوياً بعد 
سداد مبلغ اإليجار 
دون الحاجة الى 

تنظيم عقد جديد  

1442/06/21هـ
)الموافق

	2021/02/0م(

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق

سعد حسين 
سلطان ال 
الحسنية

خميس 
مشيط-
المدينة 

الصناعية 
الثانية 
-مستودع

172.500

)65	( يوم
ينتهي بتاريخ

08/11/	144هـ
)الموافق

14/	2022/0م(

عقد موثق إلكترونيا  

04/17/	144هـ
)الموافق

2021/11/22م(

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق

شركة الفا 
الرياض

مستودع في 
جدة مكة 
المكرمة

1.518.	45

)1095( يوم
تنتهي بتاريخ

	1446/04/1هـ
)الموافق

2024/11/15م(

عقد موثق إلكترونيا

1441/07/20هـ
)الموافق

15/	2020/0م(

الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق

سعد حسين 
سلطان

مستودع 
في مدينة 
خميس 
مشيط

 )1500(
متر مربع

-

	 سنوات
تنتهي بتاريخ

	1444/08/2هـ
)الموافق 

15/	0/	202م(

وفقاً إلفادة الشركة 
فان العقد ساري 
ويجدد سنوياً بعد 
سداد مبلغ اإليجار 
دون الحاجة الى 

تنظيم عقد جديد  

المصدر: الشركة



الشركة السعودية لصناعة الورق١٧٩

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

الجدول رقم )84(: قائمة بعقود اإليجار السارية والمجددة التي وقعتها الشركة التابعة )الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات(

قيمة العقد بيانات العقارالطرف الثانيالطرف األول تاريخ العقد 
مدة العقد )ريال(

1422/01/08هـ
)الموافق

2001/04/02م(.

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية

الشركة 
السعودية إلعادة 

تدوير الورق
)25( سنة2.745أرض فضاء

1422/01/08هـ
)الموافق

2001/04/02م(.

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية

الشركة 
السعودية إلعادة 

تدوير الورق
هللتين للمتر أرض فضاء

)25( سنةالمربع سنويا

المصدر: الشركة

كما بتاريخ نشر هذه النشرة ال يوجد أي عقد إيجار أبرمته الشركة بصفتها مؤجرة. 	

ال يوجــد أي عقــد إيجــار مبــرم مــع شــخص اعتبــاري تربطــه أي عالقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن  	
بالشــركة كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة.

تجــدر اإلشــارة إلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )292( وتاريــخ 8/05/16	14هـــ المتضمــن عــدم اعتبــار عقــد اإليجــار غيــر المســجل فــي الشــبكة  	
اإللكترونيــة عقــداً صحيحــاً منتجــاً ألثــاره اإلداريــة والقضائيــة وحيــث أنــه قــد تــم اطــالق الشــبكة اإللكترونيــة لخدمــات اإليجــار بالتعــاون بيــن 
وزارتــي العــدل واإلســكان فــي تاريــخ 9/05/17	14هـــ وقــد صــدر تعميــم وزارة العــدل باعتمــاد تطبيــق ذلــك علــى كافــة العقــود المبرمــة بعــد 
بتاريــخ 1440/05/05هـــ. كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة، لــم يتــم تســجيل جميــع عقــود اإليجــار أعــاله فــي منصــة إيجــار وفــق متطلبــات تعميــم 

معالــي وزيــر العــدل علمــاً أن العقــود المبرمــة مــع )ُمــدن( يتــم تســجيلها علــى الموقــع اإللكترونــي لُمــدن.



١٨٠ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

10-5-3  عقود جوهرية 

لدى الشركة وشركاتها التابعة تعامالت مع عدد من العمالء عن طريق اتفاقيات مكتوبة ويتم التعامل مع آخرين من خالل أوامر شراء.

الجدول رقم )85(: قائمة بعقود الشركة 

مالحظات قيمة االتفاقية تاريخ االنتهاء مدة 
االتفاقية تاريخ االتفاقية الغرض من 

العقد أطراف االتفاقية #

كل بداية 
سنة سوف 
يقدم عقد 

جديد

إيجار حاوية:
180 ريال للرد 

الواحد
شفط مياه 

الصرف الصحي:
 180 ريال للرد 
الواحد )8000 

جالون(
تسلييك وتنظيف 

الخزانات 
واألنابيب مع 

النقل:
000	 ريال 

1441/05/05هـ
)الموافق

)2019/12/	1
سنة

1440/04/25هـ
)الموافق

2019/01/01م(

عقد اتفاقية 
لنقل والتخلص 
من النفايات 

ومياه الصرف 
الصحي

الشركة السعودية 
لصناعة الورق

ومؤسسة األعمال 
الثقيلة للصيانة

1

-

سعر الطن الواحد 
من المخلفات = 

50 ريال
قيمة نقل الحاوية:
50	 ريال للرد 

الواحد.

- ستة أشهر
1440/10/28هـ

)الموافق
2019/07/01م(

عقد نقل 
المخلفات الى 
المردم البيني

الشركة السعودية 
لصناعة الورق

ومؤسسة 
عطاء الشرقية 

للمقاوالت

2

أمر شراء 
- ال يوجد 

عقد.

1.480.000.00
ريال سعودي - -

1440/06/14هـ
)الموافق

2019/2/19م(

توريد
الشركة بصفتها 

المستورد

الشركة السعودية 
لصناعة الورق

 و
 Firn overseas

 packaging

.limited

	

أمر شراء 
- ال يوجد 

عقد

1.590.000ريال 
سعودي - -

9/05/01	14هـ
)الموافق

2018/01/18م(
توريد

الشركة بصفتها 
المستورد

الشركة السعودية 
لصناعة الورق

و
G.A. Paper

4
أمر شراء 
- ال يوجد 

عقد

4.960.000
ريال سعودي - -

1440/10/7هـ
)الموافق

2019/06/10م(

- 12.900.000 -
خالل 	1 
شهر منذ 

الدفع

1442/09/29هـ
)الموافق

2021/05/11م(

عقد شراء 
آالت ومعدات 
بصناعة الورق 

وخدمات 
هندسية وتركيب

Toscotec
 And

 Saudi paper
group

5

المصدر: الشركة



الشركة السعودية لصناعة الورق١٨١

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

الجدول رقم )86(: قائمة بالعقود الخاصة بالشركات التابعة 

مالحظات قيمة العقد تاريخ االنتهاء مدة العقد تاريخ االتفاقية موضوع العقد طرفي العقد #

تجديد 
تلقائي في 
حالة رغبة 

الوزارة 
بالتمديد

سعر الشراء 
للطن = 510 ريال 

سعودي
- سنة

	9/06/2	14هـ
)الموافق

11/	2018/0م(

تجميع 
المخلفات 
الورقية من 

وزارة التجارة 
واالستثمار 

وإعادة تدويرها

الشركة السعودية 
لتدوير الورق

ووزارة التجارة 
واالستثمار

1

-

سعر الطن 
= 257 ريال 

سعودي.
قامت الشركة 
بتقديم ضمان 
بنكي بقيمة 

500.000 ريال 
سعودي )يمثل ٪5 
من قيمة العملية(

- -

خطاب الترسية:
9/10/25	14هـ

)الموافق
2018/07/8م(

بيع ونقل توالف 
الكتب الدراسية 
في مستودعات 

الوزارة

الشركة السعودية 
إلعادة تدوير 

الورق
ووزارة التعليم

2

تتجدد 
تلقائي.

سعر الطن=
00	 ريال - -

9/04/14	14هـ
)الموافق

2018/01/01م(

بيع المخلفات 
الورقية 
والكرتونية

الشركة السعودية 
إلعادة التدوير

ووزارة الخدمة 
المدنية

	

يحق للوزارة 
زيادة مدة 

العقد ثالث 
أشهر

سعر الطن=
	58 ريال سعودي -

ثالث 
سنوات 
ميالدية

9/06/11	14هـ
)الموافق

2018/02/25م(

بيع المخلفات 
الورقية لكافة 
أنواع القوات 

المسلحة

الشركة السعودية 
إلعادة تدوير 

الورق والمخلفات
ووزارة الدفاع

ادارة التشغيل 
والصيانة 
للمنشآت 
العسكرية 
بالرياض

4

- -
1444/06/08هـ

)الموافق
1	/2022/12م(

-
05/28/	144هـ

)الموافق
2022/01/01م(

اتفاقية تطوير 
عمل لعرض 

منتجات 
الشركة.

الشركة بصفتها 
المورد

الشركة السعودية 
لتحويل الورق

ومركز الحمدان
5

- -
1444/06/08هـ

)الموافق
1	/2022/12م(

-
05/28/	144هـ

)الموافق
2022/01/01م(

اتفاقية تطوير 
عمل

الشركة بصفتها 
المورد

الشركة السعودية 
لتحويل الورق

ومؤسسة سلطان 
الدهش

6



١٨٢ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

مالحظات قيمة العقد تاريخ االنتهاء مدة العقد تاريخ االتفاقية موضوع العقد طرفي العقد #

- -
1444/06/08هـ

)الموافق
1	/2022/12م(

-
05/28/	144هـ

)الموافق
2022/01/01م(

اتفاقية تطوير 
عمل

الشركة بصفتها 
المورد

الشركة السعودية 
لتحويل الورق
والماجد 
للبالستيك

7

- -
1440/04/24هـ

)الموافق
1	/2018/12م(

-
9/04/14	14هـ

)الموافق
2018/01/01م(

اتفاقية تطوير 
عمل

الشركة بصفتها 
المورد

الشركة السعودية 
لتحويل الورق

والثالجة العالمية
8

تجديد 
تلقائي طلبات شراء

1444/06/08هـ
)الموافق

1	/2022/12م(

سنة 
ميالدية

05/28/	144هـ
)الموافق

2022/01/01م( اتفاقية تجاري
الشركة بصفتها 

المورد

الشركة السعودية 
لتحويل الورق

وأسواق العثيم 
التجارية

9

تجديد 
تلقائي طلبات شراء

1440/04/24هـ
)الموافق

1	/2018/12م(

سنة 
ميالدية

9/04/14	14هـ
)الموافق

2018/01/01م(
10

تجديد 
تلقائي

فاتورة تقدمها 
شركة النملة بعد 
نهاية كل خدمة.

1442/05/17هـ
)الموافق

1	/2020/12م(
-

1441/05/06هـ
)الموافق

2020/01/01م(
اتفاقية نقل.

الشركة السعودية 
لتحويل الورق
وشركة خالد 
وعبد العزيز 

النملة للتوكيالت 
التجارية

11

-
70	 ريال سعودي

قيمة الزيوت 
المستعملة.

- سنة 
ميالدية.

1440/08/26هـ
)الموافق

2019/05/01م(

اتفاقية 
خدمات.

مصنع الزيت 
يقوم باستقبال 

ومعالجة 
وتدوير الزيوت 

المستعملة 
الناتجة من 

الشركة 
السعودية 

لتحويل الورق.

الشركة السعودية 
لتحويل الورق
ومصنع عالم 

الزيت

12

أمر شراء –
 ال يوجد 

عقد

211.050.00
ريال سعودي - -

07/	1441/0هـ
)الموافق

2019/11/04م(

توريد
الشركة بصفتها 

المستورد

الشركة السعودية 
لتحويل الورق

و
 Rayan plastic

factory co

1	

أمر شراء –
 ال يوجد 

عقد

1.	58.4	7.50
ريال سعودي - -

0	/	1441/0هـ
)الموافق

2019/11/27م(

توريد الشركة 
بصفتها 
المستورد

الشركة السعودية 
لتحويل الورق
والشركة 

السعودية لصناعة 
الورق

14



الشركة السعودية لصناعة الورق١٨٣

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

مالحظات قيمة العقد تاريخ االنتهاء مدة العقد تاريخ االتفاقية موضوع العقد طرفي العقد #

أمر شراء 
- ال يوجد 

عقد

210.00
ريال سعودي - -

27/	1441/0هـ
)الموافق

2019/11/24م(

توريد
الشركة بصفتها 

المستورد

الشركة السعودية 
لتحويل الورق

و
 RELIANCE

 INDUSTRIAL
 TRADING

.EST

15

أمر شراء –
 ال يوجد 

عقد

19.760.00
- دوالر أمريكي -

1440/11/20هـ
)الموافق

	2019/07/2م(

توريد
الشركة بصفتها 

المستورد

الشركة السعودية 
لتحويل الورق

و
 Queenex

 Paper
 Products
 Company

LLC

16

أمر شراء –
 ال يوجد 

عقد

1.4	0.00
يورو - -

1440/12/14هـ
)الموافق

2019/08/15م(

توريد
الشركة بصفتها 

المستورد

الشركة السعودية 
لتحويل الورق

و
 CPS

Company Srl

17

لم يتم اقامة 
اتفاقية لعام 
2020م حتى 

اآلن

-
8/04/02	14هـ

)الموافق
1	/2016/12م(

-
21/	7/0	14هـ

)الموافق
2016/01/01م(

توريد
الشركة بصفتها 

المورد

الشركة السعودية 
لتحويل الورق
وشركة بنده

18

-  2.29	.8	6
دوالر أمريكي

12 شهر من 
الدفع -

1442/09/07هـ
)الموافق

2021/04/19م(

اتفاقية شراء 
آالت 

 Ocean
 associate co.

LTD
19

المصدر: الشركة

10-5-4  عقود واتفاقيات خدمات واستشارات

أبرمــت الشــركة اتفاقيــات مــع مكاتــب محامــاة ومكاتــب مراجعــة ومحاســبون قانونيــون خارجييــن وذلــك لمراجعــة القوائــم الماليــة وفحــص القوائــم 
الماليــة المرحليــة الموجــزة باإلضافــة الــى اتفاقيــة استشــارات اكتواريــة وفقــاً للتالــي:



١٨٤ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

الجدول رقم )87(: قائمة بعقود خدمات واستشارات مهنية

مدة العقد قيمة العقد تاريخ التوقيع على 
العقد

الطرف 
المتعاقد معه

غرض العقد أو 
االتفاقية

نوع العقد أو 
االتفاقية #

-  242.779.08
ريال 

1441/05/20هـ
)الموافق

2020/01/15م(

مكتب سليمان 
العمار للمحاماة 
واالستشارات 

القانونية 

 تقديم 
االستشارات 

القانونية للشركة 
عبر تجديد 

شهادات العالمات 
التجارية الخاصة 
بالشركة داخل 
اراضي المملكة 

وخارجها

عقد محاماة 1

غير محدد المدة 172.500 ريال 
1442/10/06هـ

)الموافق
)2021/05/18م(

إبراهيم احمد 
البسام وشركائه 

فحص ومراجعة 
وتدقيق القوائم 
المالّية للربع 
الثاني والثالث 

والرابع والسنوي 
من العام المالي 
2021م والربع 
األّول من العام 
المالّي 2022م 

خطاب ارتباط 
- خدمات 

مراجعة
2

غير محدد المدة  2.500	 ريال 
27/	0/	144هـ

)الموافق
2021/11/02م(

إبراهيم احمد 
البسام وشركائه 

فحص ومراجعة 
وتدقيق القوائم 
المالّية للربع 
الرابع السنوي 
من العام المالي 

2021م 

خطاب ارتباط 
- خدمات 
مراجعة 

	

ينتهي في 
04/25/	144هـ

)الموافق
1	/2021/12م(

11.000 ريال 
05/16/	144هـ

)الموافق
2021/12/20م(

شركة 
الخزارزمي 
للخدمات 
االكتوارية

تقديم خدمات 
التقييم االكتواري  

لمزايا موظفي 
الشركة )مكافآت 
نهاية الخدمة( 

عقد تقديم 
خدمات 
اكتوارية 

4

غير محدد المدة 10.500 ريال 
05/28/	144هـ

)الموافق
2022/01/01م(

 Pulsar
 knowledge

 Center
 private
limited

عقد مراجعة 
نماذج اختبار 

انخفاض القيمة 
الخاصة الدارة 
الشركة التابعة 

السعودية لتحويل 
الورق

اتفاقية خدمات 
استشارية 5

غير محدد المدة 000.	1 ريال 
	06/0/	144هـ

)الموافق
2022/01/06م(

 Valustrat
 consulting

FZCO

إعادة تقييم 
لألصول الملموسة 
)أصول المصانع 

واالالت(

عقد تقديم 
خدمات 
استشارية

6

المصدر: الشركة



الشركة السعودية لصناعة الورق١٨٥

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

10-5-5  القروض والتسهيالت

لدى الشركة عقد تمويل مع مصرف الراجحي، وذلك وفق التفصيل التالي:

الجدول رقم )88(: القروض والتسهيالت من مصرف الراجحي

الجهة 
مدة تاريخ االتفاقية الممولة

االتفاقية 
الحد االئتماني 
)ريال سعودي(

المبالغ المستخدمة 
)ريال سعودي(

المبالغ المسددة* 
)ريال سعودي(

المبالغ المتبقية* 
)ريال سعودي(

مصرف 
78.527.000.0078.527.000.0026.027.000.0052.500.000.00-2021/07/01مالراجحي  

المصدر: الشركة

*كما بتاريخ 2022/02/22م

وتشمل أهم التعهدات والضمانات المالية والتشغيلية الممنوحة من قبل الشركة لصالح الجهة الممولة بموجب االتفاقية اآلتي: 	

علــى الشــركة أن تضمــن عــدم إصــدار أي أســهم جديــدة أو تغييــر أي حقــوق مرتبطــة بأســهم الشــركة دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة . 1
مــن مصــرف الراجحي.

عــدم دفــع أو توزيــع واإلعــالن عــن أربــاح األســهم أو أي توزيعــات أخــرى مــن قبــل الشــركة أو شــركاتها التابعــة دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة . 2
مســبقة مــن مصــرف الراجحي.

يحظر إجراء أي تغيير في ملكية رأس مال الشركة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من مصرف الراجحي.. 	
عدم التصرف أو نقل أي أو كل جزء من إيرادات أو أصول الشركة أو شركاتها التابعة دون موافقة خطية مسبقة من مصرف الراجحي.. 4
التعهد بعدم قيام الشركة أو أي من شركاتها التابعة برهن أو القيام بأي قيد مالي على عائدات أو أصول الشركة.. 5

وفقــا لشــروط وأحــكام االتفاقيــة يجــب علــى الشــركة اخــذ موافقــة مصــرف الراجحــي المســبقة فــي حــال إصــدار أي أســهم جديــدة أو تغييــر أي 
حقــوق مرتبطــة بأســهمها المصــدرة، أو تغييــر فــي رأس مــال الشــركة أو ملكيتــه، لــذا ينبغــي إبــالغ مصــرف الراجحــي و الحصــول علــى موافقتــه 
ــذ  ــام الشــركة بنفي ــل قي ــه مقاب ــى عــدم ممانعت ــت عل ــك وحصل ــة البن ــخ 2022/04/28م بمخاطب ــد قامــت الشــركة بتاري ــك. وق ــى ذل المســبقة عل

التعهــدات واالقــرارات وااللتزامــات المذكــورة فــي االتفاقيــة.

الضمانات: 	

سند ألمر بقيمة 8.522.190 ريال محرر باسم الشركة السعودية لصناعة الورق بتاريخ 2021/07/01م.. 1
سند ألمر بقيمة 76.455.151 ريال محرر باسم الشركة السعودية لصناعة الورق بتاريخ 2021/07/01م.. 2
سند ألمر بقيمة 24	.1.698 ريال محرر باسم الشركة السعودية لصناعة الورق بتاريخ 2021/07/01م.. 	
توكيل بالبيع نموذج إيجاب البائع.. 4

لدى الشركة عقد تمويل مع بنك الرياض، وذلك وفق التفصيل التالي:

الجدول رقم )89(: القروض والتسهيالت من بنك الرياض

الجهة 
الحد االئتماني مدة االتفاقية تاريخ االتفاقية الممولة

)ريال سعودي(
المبالغ المستخدمة 

)ريال سعودي(
المبالغ المسددة* 

)ريال سعودي(
المبالغ المتبقية* 

)ريال سعودي(

857.16.	147.142.84175.06.		208.211.000.00208.211.000.00-14 /2022/09مبنك الرياض

المصدر: الشركة



١٨٦ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

وتشمل أهم التعهدات والضمانات المالية والتشغيلية الممنوحة من قبل الشركة لصالح الجهة الممولة بموجب االتفاقية اآلتي: 	

بتاريخ 	2021/09/1م تمت الموافقة على زيادة حدود التسهيالت االئتمانية الممنوحة حيث أصبحت )000.	184.99( ريال. 1
ال يتم صرف مبالغ التمويل إال بعد الموافقة على زيادة رأس مال الشركة. . 2
تعهد الشركة أن تكون نسبة 15٪ من المبيعات من العمالء الرئيسيين.. 	
تضمن الشركة أن نسبة نطاقات ال يقل عن النطاف األخضر المتوسط. . 4
اإلخطار بأي أحداث من شأنها التأثير على نشاط الشركة. . 5
تتعهد الشركة بإيداع ما ال يقل عن 180 مليون ريال في حسابها لدى بنك الرياض خالل العام 2021م.. 6
يعتبــر إخــالل فــي العقــد أي تعديــل فــي الشــكل القانونــي أو هيــكل الملكيــة أو اإلدارة الخاصــة بالشــركة أو بالشــركات التابعــة دون الرجــوع . 7

والحصــول علــى موافقــة كتابيــة مــن بنــك الريــاض. 
أي تغيير يدخل على كيان الشركة أو شركائها أو تغيير في رأس المال أو النشاط أو األهلية يلزم الشركة تبليغ بنك الرياض خطيا. . 8
يعتبــر إخــالل مــن قبــل الشــركة فــي حــال صــدور أي حكــم قضائــي أو قــرار ضــد أي شــركة تابعــة أو رهــن أي مــن أصولهــا ممــا يؤثــر علــى أداء . 9

التزامــات الشــركة بموجــب وثائــق.

وفقــا لشــروط وأحــكام االتفاقيــة يجــب علــى الشــركة إبــالغ بنــك الريــاض خطيــاً فــي حــال تغييــر فــي رأس مــال الشــركة أو ملكيتــه، لــذا ينبغــي إبــالغ 
بنــك الريــاض برغبــة الشــركة زيــادة رأس المــال. وقــد قامــت الشــركة بتاريــخ 2022/04/21م بإبــالغ بنــك الريــاض خطيــاً برغبتهــا فــي زيــادة رأس 

مــال الشــركة طريــق اصــدار أســهم حقــوق األولويــة.

الضمانات: 	

سند ألمر بقيمة )50.000.000( ريال محرر باسم الشركة السعودية لصناعة الورق. . 1
توكيــل بنــك الريــاض بالتوقيــع علــى عقــود ومســتندات تنفيــذ عمليــات التــورق التجــاري )التوقيــع علــى عقــود المرابحــة - التوقيــع علــى وكالــة . 2

البيــع لطــرق ثالــث(.
إقــرار بصحــة التعامــالت واألرصــدة المدينــة موقــع مــن الســيد/عبدالله عبدالرحمــن عبداللــه الخراشــي حيــث بلغــت أرصــدة قيمــة المديونيــة . 	

)56.000	.202( ريــال.

لدى الشركة عقد تمويل مع البنك السعودي لالستثمار، وذلك وفق التفصيل التالي:

الجدول رقم )90(: القروض والتسهيالت من البنك السعودي لالستثمار 

الجهة 
الحد االئتماني مدة االتفاقية تاريخ االتفاقية الممولة

)ريال سعودي(
المبالغ المستخدمة 

)ريال سعودي(
المبالغ المسددة* 

)ريال سعودي(
المبالغ المتبقية* 

)ريال سعودي(

البنك 
السعودي 
لالستثمار

0.867.000.00	41.067.000.0041.067.000.0010.200.000.00-2020/02/10م

المصدر: الشركة

وتشمل أهم التعهدات والضمانات المالية والتشغيلية الممنوحة من قبل الشركة لصالح الجهة الممولة بموجب االتفاقية اآلتي: 	

بتاريخ 2020/02/10م تم إبرام اتفاقية تمويل بين المصرف والشركة حيث بلغ الحد االئتماني مبلغ )41.067.000( ريال.. 1
إشعار البنك السعودي لالستثمار خطيا في حال وجود أي دعاوى قضائية أو إجراءات تحكيم أو إجراءات إدارية سواء فعلية أو محتملة. . 2
تتعهــد الشــركة بعــدم إجــراء أي تغييــر فــي ملكيــة حصــص/ أســهم الشــركة أو الســيطرة عليهــا )ســواء كانــت مباشــرة او غيــر مباشــرة( دون . 	

موافقــة خطيــة مســبقة مــن البنــك الســعودي لالســتثمار باســتثناء األســهم فــي الشــركة المســاهمة المدرجــة التــي ال يتطلــب نقلهــا موافقــة 
هيئــة الســوق الماليــة. 

ضمــان عــدم قيــام تعديــل فــي أو إجــراء أي إضافــة أي بنــود لعقــد التأســيس أو لوثائــق التأســيس األخــرى الخــاص بالشــركة لغــرض تخفيــض . 4
رأس المــال أو الملكيــة بــدون الموافقــة الخطيــة المســبقة مــن البنــك والتــي ال يجــوز حجبهــا اال ألســباب وجيهــة او معقولــة. 

إبالغ البنك السعودي لالستثمار في حال حصول أي بيع أو توزيع ألصول الشركة.. 5



الشركة السعودية لصناعة الورق١٨٧

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

الضمانات 	

سند ألمر محرر من قبل الشركة السعودية لصناعة الورق بقيمة )2.867.000	( ريال بتاريخ 2021/09/14م.

لدى الشركة عقد تمويل مع مصرف اإلنماء، وذلك وفق التفصيل التالي:

الجدول رقم )91(: القروض والتسهيالت من مصرف اإلنماء

الجهة 
الحد االئتماني مدة االتفاقية تاريخ االتفاقيةالممولة

)ريال سعودي(
المبالغ المستخدمة 

)ريال سعودي(
المبالغ المسددة* 

)ريال سعودي(
المبالغ المتبقية* 

)ريال سعودي(

مصرف 
4.622.75	77.25260.6	.1282.059.000.00282.059.000.0021.424	/2022/10م2021/11/27ماإلنماء 

المصدر: الشركة

وتشمل أهم التعهدات والضمانات المالية والتشغيلية الممنوحة من قبل الشركة لصالح الجهة الممولة بموجب االتفاقية اآلتي: 	

ــاح المصــرف للشــركة تســهيالت ائتمانيــة . 1 بتاريــخ 2021/10/27م أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تســهيالت ائتمانيــة مــع مصــرف اإلنمــاء حيــث أت
ــل  ــن قب ــن الطرفي ــاق خطــي بي ــخ 1	/2022/10م وتجــدد بموجــب اتف ــة بتاري ــي االتفاقي ــال وتنته ــدره )7.000	14.6	( ري ــي ق ــغ إجمال بمبل

شــهرين مــن تاريــخ االنتهــاء.
تتعهــد الشــركة عــدم إقامــة أي رهــن أو عقــد أو امتيــاز أو حــق علــى أموالهــا المنقولــة أو الثابتــة التــي ســبق وتــم تقديمهــا كضمــان لمصــرف . 2

اإلنمــاء إال بعــد الحصــول علــى موافقــة المصــرف الخطيــة. 
يتعهد مصرف اإلنماء بإيداع نسبة 20٪ بحد أدنى من إيرادات النشاط في حسابات الشركة لدى مصرف اإلنماء. . 	
تلتزم الشركة بعدم توزيع أي أرباح نقدية دون الحصول على موافقة مصرف اإلنماء الخطية. . 4
يحق لمصرف اإلنماء إجراء المقاصة مع حسابات الشركة لدى المصرف في حال تخلفها عن أي التزامات.. 5

الضمانات 	

اتفاقية المرابحة المرنة.. 1
اتفاقية إنشاء مشاركة في تملك سلع.. 2

لدى الشركة عقد تمويل مع البنك األهلي التجاري، وذلك وفق التفصيل التالي:

الجدول رقم )92(: القروض والتسهيالت من البنك األهلي السعودي*

الجهة 
الحد االئتماني مدة االتفاقية تاريخ االتفاقية الممولة

)ريال سعودي(
المبالغ المستخدمة 

)ريال سعودي(
المبالغ المسددة* 

)ريال سعودي(
المبالغ المتبقية* 

)ريال سعودي(

البنك 
األهلي 

السعودي 
حتى تاريخ 2021/02/08م

850.0002.650.000.	2022/02/2826.500.00026.500.0002م

المصدر: الشركة

*تــم دمــج بنــك ســامبا مــع البنــك األهلــي التجــاري ليصبــح البنــك األهلــي الســعودي. علمــاً أنــه بتاريــخ 04/	2018/0م تــم إبــرام اتفاقيــة تســهيالت 
مرابحــة ألجــل مــع بنــك )ســامبا( حيــث بلغــت قيمــة الحــد االئتمانــي المقــدم مبلــغ )25.955.491.17( ريــال تســتخدم لتســوية جــزء مــن إجمالــي 
ــزام  ــع االلت ــت جمي ــي انتقل ــك األهل ــك ســامبا فــي البن ــر اندمــاج بن ــى إث ــا وعل ــال وإعــادة جدولته ــة )45.855.491( ري ــة المرابحــة البالغ مديوني
الخاصــة باالتفاقيــة الــى البنــك األهلــي الســعودي. بتاريــخ 2021/09/28م تــم توقيــع عقــد بيــع ســلع بالمرابحــة بمبلــغ )2	9.582.1( ريــال وبتاريــخ 
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2022/04/20م تــم توقيــع عقــد بيــع ســلع بالمرابحــة بمبلــغ )19.900.000( ريــال لتصبــح المبالــغ المســتخدمة حتــى تاريخــه )2	29.482.1( 
ريــال.

وتشمل أهم التعهدات والضمانات المالية والتشغيلية الممنوحة من قبل الشركة لصالح الجهة الممولة بموجب االتفاقية اآلتي: 	

بتاريــخ 1442/06/26هـــ )الموافــق 2021/02/08م( أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تجديــد تقديــم تســهيالت ائتمانيــة مــن البنــك األهلــي الســعودي . 1
بحــد ائتمانــي يبلــغ )	12.401.752.1( ريــال وتنتهــي تاريــخ هــذه االتفاقيــة بتاريــخ 07/27/	144هـــ )الموافــق 2022/02/28م(.

يتم التمويل عن طريق التيسير الدوار ويقصد به التمويل الذي يتم من خالل عقود بيع متعددة ومتعاقبة بصيغة التورق. . 2
تقوم الشركة برهن العقار الذي تم منح التمويل ألجله باسم البنك األهلي السعودي. . 	
تسقط جميع اآلجال في حالة تغيير الكيان القانوني للشركة أو حلها أو اندماجها أو انسحاب أو تغيير أو وفاة أي من الشركاء. . 4
ان ال تزيد نسبة الرافعة المالية عن 	:1 في البيانات المالية المدققة لعام 2021م و 1:2.5 لعام 2022م.. 5
ان ال تتجاوز نسبة توزيع األرباح عن )50٪( من صافي األرباح السنوية وتخضع لموافقة البنك األهلي السعودي الخطية. . 6
إشعار البنك خطياً في حال طرأ أي تغيير على الوضع القانوني أو المالي أو اإلداري للشركة. . 7

وفقــا التفاقيــة التســهيالت تتعهــد الشــركة بإشــعار البنــك األهلــي التجــاري فــي حــال حــدوث أي تغييــر فــي الوضــع القانونــي او المالــي للشــركة، 
وحيــث ان زيــادة راس المــال ينــدرج تحــت التغييــر المالــي لــذا ينبغــي إبــالغ البنــك األهلــي التجــاري برغبــة الشــركة زيــادة راس المــال مــن خــالل 
اصــدار أســهم حقــوق اولويــة. وتنفيــذاً اللتزاماتهــا قامــت الشــركة بإبــالغ البنــك األهلــي التجــاري بتاريــخ 	2022/05/2م برغبتهــا زيــادة رأس المــال 

عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة.

الضمانات: 	

ملحق بيان بالتسهيالت. . 1
بيان بااللتزامات القائمة بقيمة )	12.401.752.1( ريال. . 2
سند ألمر موقع من قبل الشركة بقيمة )4	.641.927.	1( ريال بتاريخ 2021/02/08م.. 	
وكالة ببيع السلع. . 4
عقد بيع سلع بالمرابحة.. 5

لدى الشركة عقد تمويل مع صندوق التنمية الصناعي، وذلك وفق التفصيل التالي:

الجدول رقم )	9(: القروض والتسهيالت من صندوق التنمية الصناعي

الجهة 
الحد االئتماني مدة االتفاقية تاريخ االتفاقية الممولة

)ريال سعودي(
المبالغ المستخدمة 

)ريال سعودي(
المبالغ المسددة* 

)ريال سعودي(
المبالغ المتبقية* 

)ريال سعودي(

صندوق 
التنمية  
الصناعي 

7.802.000.0022.802.000.0015.000.000.00	7.802.000.00	-2002/09/15م

المصدر: الشركة

وتشمل أهم التعهدات والضمانات المالية والتشغيلية الممنوحة من قبل الشركة لصالح الجهة الممولة بموجب االتفاقية اآلتي: 	

بتاريــخ 07/08/	142هـــ )الموافــق 2002/09/15م( قــدم الصنــدوق الصناعــي قــرض للشــركة التابعــة الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق وبلغــت . 1
قيمــة القــرض )18.400.000( ريــال بموجــب عقــد رقــم )1752( لتمويــل إقامــة مصنــع فــي المدينــة الصناعيــة بالدمــام وتــم تخفيــض القــرض 
ــغ )28.270.000(  ــدوق للشــركة التابعــة قرضــا بمبل ــال وبموجــب العقــد رقــم )2127( قــدم الصن ــح بقيمــة )17.000.000( ري الحقــا ليصب

ريــال.
تــم نقــل أعيــان المصنــع المقــام فــي مدينــة الخمــرة الــى المدينــة الصناعيــة فــي الدمــام وتــم االتفــاق بيــن الشــركة وصنــدوق التنميــة الصناعــي . 2

بدمــج التزامــات العقديــن )1752( و)2127( تحــت عقــد رقــم )1752( بحيــث أصبــح إجمالــي القــروض المقدمــة مــن الصنــدوق بالغــة 
ريــال.  )45.270.000(

قامت الشركة بسداد مبلغ وقدره )6.500.000	( ريال وأصبحت قيمة المبلغ المتبقي )8.770.000( ريال. . 	
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بتاريــخ 7/02/28	14هـــ )الموافــق 2015/12/10م( قامــت الشــركة بإبــرام عقــد رقــم )1040( بيــن الشــركة وصنــدوق التنميــة الصناعــي حيــث . 4
بلغــت قيمــة الحــد االئتمانــي )400.950.000( ريــال ويتــم تســديد آخــر قســط بتاريــخ 1444/08/15هـــ )07/	0/	202م(.

تتعهد الشركة بااللتزام بمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس واألرصدة البيئية. . 5
ال يمكن للشركة تحميل ممتلكاتها أي رهن غير الرهن المفروض من صندوق التنمية الصناعي على المشروع كضمان مقدم من الشركة. . 6
يتــم توزيــع أربــاح األســهم بعــد خصــم الخســائر المتراكمــة وال يجــوز للشــركة إعــالن أو دفــع أو إجــراء أي توزيــع أربــاح إال فــي الحــاالت المذكــورة . 7

فــي العقد.
ال يمكن أن يحدث أي تغيير في الكيان القانوني للشركة دون موافقة خطية مسبقة من صندوق التنمية الصناعي. . 8

الضمانات 	

وصف للمشروع. 1
سند ألمر موقع من الشركة. 2
رهن المشروع . 	

لدى الشركة عقد تمويل مع البنك السعودي البريطاني )ساب(، وذلك وفق التفصيل التالي:

الجدول رقم )94(: القروض والتسهيالت من البنك السعودي البريطاني )ساب(

الجهة 
الحد االئتماني مدة االتفاقية تاريخ االتفاقية الممولة

)ريال سعودي(
المبالغ المستخدمة 

)ريال سعودي(
المبالغ المسددة* 

)ريال سعودي(
المبالغ المتبقية* 

)ريال سعودي(

البنك 
السعودي 
البريطاني 

)ساب(

2.00	59.1729.482.1	.	7	.45.855.491.1745.855.491.1716-0	/2019/09م

المصدر: الشركة

أبرمــت الشــركة عقــد تمويــل مرابحة/التــورق بالمعــادن مــع البنــك الســعودي البريطانــي )ســاب( حيــث بلــغ الحــد االئتمانــي مبلــغ )47.424.727( 
ريــال وتســهيالت مرابحــة بمبلــغ )19.900.000( ريــال وتســهيالت مرابحــة ألجــل بمبلــغ )25.955.491.17( ريــال. يســدد التمويــل علــى أقســاط 
شــهرية متســاوية تبــدأ مــن تاريــخ 1	/2020/01م. وبتاريــخ 	2021/05/2م تــم تجديــد التســهيالت الممنوحــة مــن البنــك لمــدة أخــرى، علمــاً أن 

هــذه التســهيالت هــي تســهيالت رأس مــال عامــل يتــم تجديدهــا بنهايــة شــهر أغســطس مــن كل ســنة.

وتشمل أهم التعهدات والضمانات المالية والتشغيلية الممنوحة من قبل الشركة لصالح الجهة الممولة بموجب االتفاقية اآلتي: 	

أبرمت الشركة عقد تمويل مرابحة/التورق بالمعادن مع البنك السعودي البريطاني حيث بلغ الحد االئتماني مبلغ )47.424.727( ريال . 1
تقــع علــى الشــركة مســؤولية إبــالغ البنــك الســعودي البريطانــي بأيــة تغييــرات قــد تطــرأ علــى الوضــع القانونــي أو عقــد تأســيس أو النظــام . 2

األساســي للشــركة حســب المالئــم.
فــي حــال تغييــر الملكيــة فــان البنــك الســعودي البريطانــي يحتفــظ بحــق تعديــل أحــكام وشــروط التســهيالت الحاليــة بطلــب ضمانــات إضافيــة . 	

أو المطالبــة بســداد المبالــغ المســتحقة أو الغــاء الحــدود.

تشــترط اتفاقيــة التســهيالت علــى الشــركة ابــالغ البنــك الســعودي البريطانــي  بــأي تغييــرات  قــد تطــرأ علــى الوضــع القانونــي أو أي تعديــالت 
علــى عقــد التأســيس أو النظــام األساســي أو فــي حــال تغييــر الملكيــة وحيــث أن زيــادة رأس مــال الشــركة ســيترتب عليــه تعديــل النظــام األساســي 
لــذا ينبغــي علــى الشــركة إبــالغ البنــك الســعودي البريطانــي برغبــة الشــركة زيــادة رأس المــال مــن خــالل إصــدار أســهم حقــوق أولويــة. والتزامــاً 
مــن الشــركة بشــروط االتفاقيــة قامــت بتاريــخ 2022/05/26م بإشــعار البنــك الســعودي البريطانــي برغبتهــا بزيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق 

طــرح أســهم حقــوق أولويــة.   

قدمت الشركة كضمان للتسهيالت وكافة االلتزامات الناشئة عنها ما يلي: 

سند ألمر بمبلغ )47.424.727( ريال سعودي موقع من الشركة السعودية لصناعة الورق. . 1
مستندات ملكية البضائع باسم البنك.. 2



١٩٠ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

١0-٦  مذكرات التفاهم

لــم تقــم الشــركة بإبــرام أي اتفاقيــات للمشــاركة مــع أي أطــراف غيــر عقــد تأســيس الشــركة/النظام األساســي، وال أيــة مذكــرات تفاهــم بشــأن 
ــة مــع الغيــر غيــر مــا هــو وارد فــي عقــد تأســيس/النظام األساســي. مشــاركة مســتقبلية محتمل

١0-٧  عقارات الشركة

ــة صــادرة عــن الجهــات المختصــة داخــل المملكــة. صــادرة عــن الجهــات المختصــة  ــك الشــركة أي مــن العقــارات بموجــب صكــوك نظامي ال تمل
داخــل المملكــة. 

١0-8  التقاضي

ــم أو  ــة أو تحكي ــا أو شــكاوى أو مطالب ــاً فــي أي دعــوى أو قضاي ــأن الشــركة ليســت طرف ــادت إدارة الشــركة ب ــخ نشــر هــذه النشــرة، أف كمــا بتاري
إجــراءات إداريــة او تحقيقــات قائمــة أو مــن المحتمــل إقامتهــا، مــن شــأنها أن يكــون لهــا، مجتمعــة أو منفــردة، تأثيــراً جوهريــا علــى أعمــال الشــركة 
أو وضعهــا المالــي، كمــا لــم يصــل إلــى علــم إدارة الشــركة وجــود أي نزاعــات قضائيــة جوهريــة منظــورة حاليــاً أو محتملــة أو حقائــق يمكــن أن ينشــأ 

عنهــا، مجتمعــة أو منفــردة، خطــر محــدق متعلــق بنــزاع جوهــري، وذلــك حتــى تاريــخ اعــداد هــذه النشــرة باســتثناء مــا يلــي:

الجدول رقم )95(: النزاعات القضائية 

قضايا التنفيذ

قيمة الدعوى )ريال المدعى عليهالمدعيالرقم
سعودي(

المخصص )ريال 
حالة القضيةسعودي(

8.000.59		.4 8.000.59		.4 مؤسسة أبو حربالشركة 1
 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 

رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 
والممتلكات وتبين أنه ال يوجد. 

مؤسسة عالم الشركة2
9.414.14	8.	 708.506.00.	 الخيرات

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد .

مصنع طيبة إلنتاج الشركة	
 	608.008.6.	   	608.008.6.	 محارم الورق

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

شركة مصنع الشركة4
2.990.075.68   082.798.68.	 الطاروف

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

محمد عبدالله الشركة5
67.00	.2.550 67.00	.2.550 شمسان

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مصنع النجم الشركة6
2.000.000.00 2.000.000.00 الساطع 

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 



الشركة السعودية لصناعة الورق١٩١

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

قضايا التنفيذ

قيمة الدعوى )ريال المدعى عليهالمدعيالرقم
سعودي(

المخصص )ريال 
حالة القضيةسعودي(

مصنع شركة الشركة7
 1.900.016.60 1.900.016.60 خالد القناص

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مؤسسة محور الشركة8
4.50	1.521.2 4.50	1.521.2 األمتياز

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

1.000.000.00 1.000.000.00 الشركة العربيةالشركة9
 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 

رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 
والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مصنع عبدالله الشركة10
1.000.000.00 1.000.000.00 الجهني

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مصنع العباس الشركة11
رفض لوجود أكثر من موعد 997.002.87 997.002.87 للكرتون 

استحقاق 

شركة الموجة الشركة12
4.775.61	8 4.775.61	8 القادمة

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

  شركة المنزل الشركة	1
21.94	.778 21.94	.778 النظيف للصناعة  

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

الشركة14
مجموعة المرافق 
السعودية للتجارة 
والتقنية والتطوير

 766.855.18 766.855.18
 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 

رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 
والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

محمد حسن الشركة15
766.850.00 766.850.00 باعباد

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

الشركة16
مكتب الرائعات 
لصاحبها سويعد 

مزال العنزي
 750.000.00 750.000.00

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مؤسسة حمزة الشركة17
910.90.	62 910.90.	62 المرزوقي

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مصنع فيروزة الشركة18
616.180.00 616.180.00 الخليج 

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 



١٩٢ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

قضايا التنفيذ

قيمة الدعوى )ريال المدعى عليهالمدعيالرقم
سعودي(

المخصص )ريال 
حالة القضيةسعودي(

521.274.00 521.274.00 مصنع درة الحايلالشركة19
 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 

رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 
والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

الشركة20
مؤسسة 

عبداللطيف 
الرسيني

 504.5	4.00  504.5	4.00
 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 

رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 
والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مؤسسة المروة الشركة21
500.000.00  500.000.00 للتجارة

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مؤسسة منازل الشركة22
500.000.00  500.000.00 المروه للتجارة

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مؤسسة الريات الشركة	2
467.221.76  467.221.76 للتجارة

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

فرع شركة رواد الشركة24
95.005.00	  95.005.00	 الفهد المحدودة

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مؤسسة خط الشركة25
70.000.00	  6.00	1.6	 الكون

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مؤسسة هاشم الشركة26
15.076.00	 15.076.00	 عبدالله هاشم

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مؤسسة الداود الشركة27
00.		01.4	   00.		01.4	 التجارية

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

عبدالخالق الشركة28
00.		01.4	    00.		01.4	 الداوود

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

خديجة عباس الشركة29
 67.00	.00	 67.00	.00	 مكي

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مؤسسة ميادين الشركة0	
00.	268.10 00.	268.10 االقتصاد

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 



الشركة السعودية لصناعة الورق١٩٣

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

قضايا التنفيذ

قيمة الدعوى )ريال المدعى عليهالمدعيالرقم
سعودي(

المخصص )ريال 
حالة القضيةسعودي(

خالد ابراهيم الشركة1	
250.000.00 250.000.00 المبارك

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مرشد عبدالله الشركة2	
7.00	2.		2 7.00	2.		2 الفوزان

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مؤسسة سلة الشركة		
2.864.00	2 2.864.00	2 الثمار للتجارة

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مؤسسة مرشد الشركة4	
 7.00	225.2 7.00	225.2 العلي

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مصنع سالمة الشركة5	
216.000.00 216.000.00 المستقبل

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مؤسسة نايف الشركة6	
200.000.00 200.000.00 احمد السديري

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مؤسسة سوان الشركة7	
تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار رقم 200.000.00 200.000.00 العرب التجارية 

46 )منازعة تنفيذ(

184.518.08 184.518.08 مصنع دسمان الشركة8	
 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 

رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 
والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مؤسسة تموينات الشركة9	
752.00.	17 752.00.	17 األسمري

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

الشركة الوطنية الشركة40
8.50	151.6 8.50	151.6 الطبية

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

150.000.00 150.000.00 إبراهيم الدوسريالشركة41
 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 

رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 
والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

000.00.	14 004.28.		1 مؤسسة وتينالشركة42
 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 

رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 
والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 



١٩٤ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

قضايا التنفيذ

قيمة الدعوى )ريال المدعى عليهالمدعيالرقم
سعودي(

المخصص )ريال 
حالة القضيةسعودي(

 مؤسسة هبة الشركة	4
122.995.50 122.995.50 صالح العقيل 

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

الشركة44
العروبة ماركت 
- عبدالعزيز 

الدوسري
 112.200.00 112.200.00

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

شركة الطيار الشركة45
101.805.50 101.805.50 التقني المحدودة 

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

الشركة46
مؤسسة 

عبدالسالم 
الحارثي

 97.880.00 97.880.00
 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 

رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 
والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

شركة وقت الشركة47
90.000.00 90.000.00 العروض للتجارة 

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

الشركة48
مؤسسة 

عبدالعزيز 
األسمري

 78.	6	.00 78.	6	.00
 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 

رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 
والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مؤسسة مصر الشركة49
76.100.60 76.100.60 الكنانة

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مؤسسة جسر الشركة50
45.	2	.65 45.	2	.65 الخليج

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

قيد التنفيذ 95.	60.94 95.	60.94 إسالم رجب الشركة51

مؤسسة سلطان الشركة52
57.098.00 57.098.00 الحربي

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

قيد التنفيذ 54.000.00 54.000.00  أحمد محمد أنور  الشركة	5

مؤسسة علي بن الشركة54
06.20	.49 06.20	.49 معوضة 

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

 مؤسسة مها الشركة55
9.944.00	 9.944.00	 مساعد التجارية 

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 



الشركة السعودية لصناعة الورق١٩٥

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

قضايا التنفيذ

قيمة الدعوى )ريال المدعى عليهالمدعيالرقم
سعودي(

المخصص )ريال 
حالة القضيةسعودي(

9.944.00	 9.944.00	 محمد الحسينيالشركة56
 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 

رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 
والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

شركة صفوة الشركة57
قيد التنفيذ 8.60	8.		 8.60	8.		 العطاء للتجارة 

عبداللطيف الشركة58
19.224.00 19.224.00 المبارك )موظف(

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

19.224.00 19.224.00 عبدالفتاح مباركالشركة59
 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 

رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 
والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

أسواق سلة الشركة60
12.254.50 12.254.50 األسرة

 تم تطبيق القرار رقم 4	 والقرار 
رقم 46 - تم اإلفصاح عن العقارات 

والممتلكات وتبين أنه ال يوجد 

مؤسسة أسواق الشركة61
قيد التنفيذ 8.557.00 8.557.00 جود 

-38.738.164.4239.124.709.28اإلجمالي

القضايا التجارية والعامة

تحت االجراء 48.	9	.991.	 48.	9	.991.	 شركة األهليةالشركة1 

سيتم تحديد موعد جلسة57.86	.2.946 57.86	.2.946 الحجمة القابضةالشركة2 

سيتم تحديد موعد جلسة 0.000.00	1.7 0.000.00	1.7  طارق المطلق الشركة	

شركة الخليج الشركة4
صدر حكم لصالح الشركة وتم تقدم 260.14.	1.44 260.14.	1.44 للورق

استئناف من قبل الخصم 

شركة رائد راشد الشركة5
 تحت االجراء 6.00	0.	1.02 6.00	0.	1.02 العازمي

مؤسسة اقطاب الشركة6
 مشطوبة ومطلوب يمين الرئيس 882.974.40 882.974.40 التميز

شركة الريادية الشركة7
 صدر حكم لصالح الشركة وتم تقدم 280.70.			 280.70.			 للبالستيك

استئناف من قبل الخصم 

MOASAST  الشركة8
  ALSABAE

 صدر حكم لصالح الشركة وتم تقدم 0.50	9.	2	 0.50	9.	2	 
استئناف من قبل الخصم 



١٩٦ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

القضايا التجارية والعامة

قيمة الدعوى )ريال المدعى عليهالمدعيالرقم
سعودي(

المخصص )ريال 
حالة القضيةسعودي(

شركة الخليج الشركة9
 تحت االجراء 14.721.81	 14.721.81	 للصناعة

مؤسسة زهرة الشركة10
 تم تأييد الحكم من االستئناف 00.000.15	 00.000.15	 الرائد

لصالح الشركة  

مصنع توليب الشركة11
170.000.00 170.000.00 للورق

 صدر حكم بعدم اختصاص نوعي 
وجاري تقديم الدعوى بالمحكمة 

المختصة 

الشركة12
مؤسسة عياد 

الشمري 
المرزوقي

 انتظار تحديد موعد جلسة 166.459.88 166.459.88 

مؤسسة االلوان الشركة	1
 تم تقديم الدعوى وانتظار قيدها 720.00.	15 720.00.	15 الدولية

مصنع المنارات الشركة14
 بإنتظار تحديد موعد جلسة  5	.4		.2	1 5	.4		.2	1 الذكية

 تحت االجراء 52.	129.87 52.	129.87 مصنع حياةالشركة15

DAWAM الشركة16
  COMPANY

 تحت االجراء 118.486.10 118.486.10 

مؤسسة نورة قحل الشركة17
 صدر حكم ابتدائي لصالح الشركة 107.242.72 107.242.72 للتجارة 

HASAN J. AL الشركة18
  SHKARAH T

 تحت االجراء 92.755.25 92.755.25 

الشركة19
مؤسسة 

عبدالرحمن بن 
عمر التجارية

 تم قيد دعوى بالمحكمة التجارية 9.98	80.8 99.855.45 
بجدة ولم تحدد جلسة 

مؤسسة عادل الشركة20
 انتظار تحديد موعد جلسة 76.824.00 76.824.00 راشد الدوسري

WAHAT الشركة21
  ALHARAM

 سيتم تحديد موعد جلسة 76.610.00 76.610.00 

مؤسسة بوابة الشركة22
 تحت اإلجراء 00.	20.	7 00.	20.	7 العرب

SOUQ الشركة	2
  ALRAGHAAN

 انتظار انتهاء المدة النظامية لرفع 52.561.60 52.561.60 
الدعوة 



الشركة السعودية لصناعة الورق١٩٧

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

القضايا التجارية والعامة

قيمة الدعوى )ريال المدعى عليهالمدعيالرقم
سعودي(

المخصص )ريال 
حالة القضيةسعودي(

مؤسة مشاريع الشركة24
 انتظار انتهاء المدة النظامية لرفع 508.00.		 508.00.		 امالك

الدعوة 

الشركة25
 AL HAMAMY

 AL
  MARKAZIYA

 تحت االجراء 27.291.50 27.291.50 

مؤسسة سامية الشركة26
 عدم وجود بيانات المدعى عليه 27.012.00 27.012.00 سعود

لدى قسم األئتمان 

RAWAD الشركة27
  BAITAK

 ال يوجد ملف 068.00.	2 068.00.	2 

مؤسسة الخطوط الشركة28
 سوف يتم إعادة القضية لعدم 22.212.00 22.212.00 األربعة

االلتزام بالسداد  

الشركة29
مؤسسة 

عبدالعزيز 
الحليلي

 يوجد حكم من ديوان المظالم  19.166.00 19.166.00 

الشركة0	
مؤسسة علي 
عبدالله الحي 

للمقاوالت
 انتظار انتهاء المدة النظامية لرفع 17.944.00 17.944.00 

الدعوة 

 سيتم تحديد موعد جلسة 16.500.00 16.500.00 مؤسسة الجوسقالشركة1	

مستشفى الظافر الشركة2	
 انتظار انتهاء المدة النظامية لرفع 8.968.50 8.968.50 الطبي

الدعوة 

14.934.550.9114.915.535.44اإلجمالي

القضايا األخرى

شركة 1
 موعد جلسة في 9/18/	144 هـ  816.585.21816.585.21 الشركة الوسيلة  

 في النيابة العامة 14.000.00014.000.000  م.حسان عسيري الشركة 2

	
سلسلة 
االمداد 
)السنابل(

 تم الحكم لصالح العميل وقيدت 1.284.000.001.284.000.00 الشركة
باالستئناف 

 تم التعميم على المندوب بإلقاء 7	.22	.		914.0009  هيثم يحيى الشركة4
القبض ومازال هارب 

 مازالت قيد المرافعة بالمحكمة 000.00.		200.0002 عزام ابا الخيل  الشركة5

 احمد 6
 الحكم ضد الشركة وفي انتظار --الشركة راضي 

استالم صك الحكم 



١٩٨ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

القضايا األخرى

قيمة الدعوى )ريال المدعى عليهالمدعيالرقم
سعودي(

المخصص )ريال 
حالة القضيةسعودي(

 جلسة قادمة -- الشركةحتاته7

 حسن حلوم الشركة8
 شكوى بالتالعب بحسابات الشركة --وحسان عسيري 

)بالحق العام( 

9

مؤسسة 
صالحة 
مرعي 
محمد 

الشهري  

 حكم نهائي لصالح الشركة برد 200.000.00- الشركة
دعوى المدعي 

17.214.585.2117.466.907.58اإلجمالي

القضايا العمالية

قيمة الدعوى )ريال المدعى عليهالمدعيالرقم
 المخصصات المحكةسعودي(

حالة القضية)ريال سعودي(

احمد  1 
المحكمة العمالية -الشركة الشهاب

 -بالدمام 
تم الحكم لصالح 

الشركة برد 
دعوى الموظف

2
عيسى 

عبدالعزيز 
فواز

1.200.00 التسوية الودية 1.200.00الشركة

تمت المصالحة 
على أن تقوم 
الشركة بدفع 

1200 بدل 
إجازات مستحقة

ورثة هشام 	
886.594.18 المحكمة العمالية886.594.18الشركة الطاهر

تم تأييد الحكم 
من قبل محكمة 

االستئناف 
وجاري تقديم 
التماس إعادة 

نظر

887.794.18اإلجمالي

المصدر: الشركة

فيما يلي ملخص عن أنواع القضايا القائمة وعددها وإجمالي قيمتها والمخصص:

قضايا التنفيذ: بلغ عدد القضايا )61( قضية برصيد )8.164.42	8.7	( ريال ومخصص )9.124.709.28	( ريال. 	
القضايا التجارية والعامة: بلغ عدد القضايا )2	( قضية برصيد )4.550.91	14.9( ريال ومخصص )5.44	14.915.5( ريال. 	
القضايا األخرى: بلغ عدد القضايا )9( قضايا برصيد )17.214.585.21( ريال ومخصص )17.466.907.58( ريال. 	
القضايا العمالية: بلغ عدد القضايا )	( قضايا برصيد )887.794.18( ريال ومخصص )887.794.18( ريال. 	



الشركة السعودية لصناعة الورق١٩٩

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

١0-٩  العالمات التجارية

ــة*( تحــت الرقــم  ــدى وزارة التجــارة )إدارة العالمــات التجاري ــم تســجيلها ل ــورق( ت ــة )الشــركة الســعودية لصناعــة ال ــدى الشــركة عالمــة تجاري ل
)	501799	14(، تــم تســجيل العالمــة تحــت الفئــة )16( وهــي إحــدى فئــات العالمــات التجاريــة التــي تختــص )الــورق والــورق المقــوى والمنتجــات 
المصنوعــة مــن هــذه المــواد وغيــر واردة فــي فئــات أخــرى، المطبوعــات، مــواد تجليــد الكتــب، الصــور الفوتوغرافيــة، القرطاســية، مــواد اللصــق 
ــاث(،  ــة )عــدا األث ــوازم المكتبي ــة والل ــن، اآلالت الكاتب ــن، فراشــي الدهــان أو التلوي ــة، ومــواد الفناني ــات منزلي المســتعملة فــي القرطاســية أو لغاي
مــواد التوجيــه والتدريــس )عــدا األجهــزة(، مــواد التغليــف البالســتيكية )غيــر الــواردة فــي فئــات أخــرى(، حــروف الطباعــة، ورق اللعــب، حفاظــات 
األطفــال المصنوعــة مــن الــورق والســليوز، أكيــاس المهمــالت(، وســيمكن ذلــك الشــركة مــن وضــع اســمها وشــعارها علــى الواجهــة الخارجيــة للمبنــى 
أو المكاتــب التــي تشــغلها الشــركة كونهــا قامــت بتســجيل العالمــة التجاريــة ومنحهــا الحمايــة القانونيــة الالزمــة وفقــاً لنظــام العالمــات التجاريــة. 

لدى الشركات التابعة عدد من العالمات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة بموجب شهادات تسجيل نهائية بالفئة )16(.

إن تســجيل العالمــات التجاريــة ســيمكن الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن وضــع اســمها وشــعارها علــى الواجهــة الخارجيــة للمبنــى أو المكاتــب التــي 
تشــغلها الشــركة كونهــا قامــت بتســجيل العالمــات التجاريــة ومنحهــا الحمايــة القانونيــة الالزمــة وفقــاً لنظــام العالمــات التجاريــة. وفيمــا يلــي جــدول 

يبيــن أبــرز تفاصيــل العالمــات التجاريــة للشــركة وشــركاتها التابعــة:

الجدول رقم )96(: العالمات التجارية.

تاريخ بداية تاريخ التسجيلالفئةرقم التسجيل
الحماية

تاريخ نهاية 
الحماية

اسم 
المالك

العالمة التجارية

14	501799	16
5/12/28	14هـ 

)الموافق 
2014/10/22م( 

5/09/24	14هـ 
)الموافق  

2014/07/21م(

	1445/09/2هـ 
)الموافق 

2024/04/02م(

الشركة 
السعودية 
لصناعة 

الورق

14	501940116
	2/	6/0	14هـ 

)الموافق 
2015/01/14م( 

5/10/24	14هـ 
)الموافق 

2014/02/20م(

	1445/10/2هـ
 )الموافق  

2024/05/02م(

الشركة 
السعودية 
إلعادة 
التدوير 
للورق 

والمخلفات

14	501725816
2/06/22	14هـ

)الموافق
2011/05/25م(

	1441/06/2هـ
)الموافق

2020/02/17م(

1451/06/22هـ
)الموافق

0	/2029/10م(

 الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق

14	1062	016
2/07/12	14هـ

)الموافق
2011/06/14م(

	1441/06/2هـ
)الموافق

2020/02/17م(

1451/06/22هـ
)الموافق

0	/2029/10م(

 الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق



٢٠٠ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

تاريخ بداية تاريخ التسجيلالفئةرقم التسجيل
الحماية

تاريخ نهاية 
الحماية

اسم 
المالك

العالمة التجارية

14	10622716
2/08/05	14هـ

)الموافق
2011/07/06م(

	1441/06/2هـ
)الموافق

2020/02/17م(

1451/06/22هـ
)الموافق

0	/2029/10م(

 الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق

14	10622916
2/06/22	14هـ

)الموافق
2011/05/25م(

	1441/06/2هـ
)الموافق

2020/02/17م(

1451/06/22هـ
)الموافق

0	/2029/10م(

 الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق

14	10622	16
	05/0/		14هـ

)الموافق
26/	2012/0م(

	1441/06/2هـ
)الموافق

2020/02/17م(

1451/06/22هـ
)الموافق

0	/2029/10م(

 الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق

14	10622816
2/06/22	14هـ

)الموافق
2011/05/25م(

	1441/06/2هـ
)الموافق

2020/02/17م(

1451/06/22هـ
)الموافق

0	/2029/10م(

 الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق

14	10622416
2/06/22	14هـ

)الموافق
2011/05/25م(

	1441/06/2هـ
)الموافق

2020/02/17م(

1451/06/22هـ
)الموافق

0	/2029/10م(

 الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق

14	10622516
2/06/22	14هـ

)الموافق
2011/05/25م(

	1441/06/2هـ
)الموافق

2020/02/17م(

1451/06/22هـ
)الموافق

0	/2029/10م(

 الشركة 
السعودية 
لتحويل 
الورق

المصدر: الشركة

*انتقلت صالحية تسجيل العالمات التجارية الى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة، لــم تلتــزم الشــركة بتســجيل موقعهــا اإللكترونــي saudipaper.com لــدى هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
)المركــز الســعودي لمعلومــات الشــبكة( لتأميــن حمايتــه ومنــع انتهاكــه واســتخدامه مــن قبــل الغيــر والــذي قــد يلجــأ الــى إضافــة عبــارة واحــدة فقــط 

.)sa.(



الشركة السعودية لصناعة الورق٢٠١

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

١0-١0  التأمين

لدى الشركة عدد من وثائق التأمين لدرء بعض المخاطر وحفظ أصولها وممتلكاتها وتشمل ما يلي:

 التأمين الصحي للعاملينأ. 

نصــت المــادة )144( مــن نظــام العمــل علــى أن يقــوم صاحــب العمــل بتوفيــر العنايــة الصحيــة والوقائيــة والعالجيــة لعامليــه طبقــاً للمســتويات  	
التــي يقررهــا وزيــر العمــل، مــع مراعــاة مــا يوفــره نظــام الضمــان الصحــي التعاونــي. وقــد أكــَدت المــادة )5( الخامســة مــن الالئحــة التنفيذيــة 
لنظــام الضمــان الصحــي التعاونــي المعتمــدة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )5/9	/1/ض( وتاريــخ 	5/04/1	14هـــ )الموافــق 	2014/02/1م( 
علــى إلــزام صاحــب العمــل بإبــرام وثيقــة تأميــن صحــي مــع إحــدى شــركات التأميــن تغطــي جميــع العامليــن لديــه والخاضعيــن للنظــام وأفــراد 
أســرهم. ويلتــزم صاحــب العمــل بإجــراء التغطيــة التأمينيــة علــى المســتفيد مــن تاريــخ الوصــول إلــى المملكــة وتســليمه بطاقــة التأميــن خــالل 

مــدة ال تتجــاوز عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ وصولــه.

وفــق المــادة )14( مــن نظــام التأميــن الصحــي التعاونــي، إذا لــم يشــترك صاحــب العمــل أو لــم يقــم بدفــع أقســاط الضمــان الصحــي التعاونــي  	
عــن العامــل ممــن ينطبــق عليــه هــذا النظــام وأفــراد أســرته المشــمولين معــه بوثيقــة الضمــان الصحــي التعاونــي، الــزم بدفــع جميــع األقســاط 
الواجبــة الســداد، إضافــة إلــى دفــع غرامــة ماليــة ال تزيــد علــى قيمــة االشــتراك الســنوي عــن كل فــرد مــع جــواز حرمانــه مــن اســتقدام العمــال 

لفتــرة دائمــة أو مؤقتــة.

إذا أخلــت أي مــن شــركات التأميــن التعاونــي بــأي مــن التزاماتهــا المحــددة فــي وثيقــة الضمــان الصحــي التعاونــي، ألزمــت بالوفــاء بهــذه  	
االلتزامــات وبالتعويــض عمــا نشــأ عــن اإلخــالل بهــا مــن أضــرار، إضافــة إلــى دفــع غرامــة ال تزيــد علــى )5000( خمســة آالف ريــال عــن كل 

فــرد مشــمول بالوثيقــة محــل المخالفــة. 

تصــدر شــركة التأميــن شــهادة إلــى صاحــب العمــل )حامــل الوثيقــة( عنــد الطلــب تُفيــد بالتأميــن علــى منســوبيه لتقديمهــا إلــى الجهــة المختصــة  	
بإصــدار رخــص اإلقامــة وتجديدهــا.

قامــت الشــركة بتوقيــع عقــد تأميــن صحــي لموظفيهــا وأســرهم مــع شــركة اكســا للتأميــن وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة وقــد  	
بلــغ إجمالــي قيمــة وثيقــة الضمــان الصحــي رقــم )DMM-Nov-2021-05-v4( وتاريــخ 2021/12/29م بمبلــغ وقــدره )12.486	.	( ريــال. 
ــة مشــمولة  ــون الحال ــل الشــركة وبشــرط أن تك ــن ِقب ــن م ــة المعيني ــي الخدم ــة مــن خــالل شــبكة مقدم ــة الصحي ــة الرعاي تُغطــي هــذه الوثيق
بالتغطيــة التأمينيــة. وتشــمل التغطيــة جميــع الموظفيــن الموجوديــن علــى رأس العمــل فعليــا مؤهليــن للتأميــن اعتبــارا مــن تاريــخ ســريان الوثيقــة، 
أمــا العامليــن الذيــن يلتحقــون بالعمــل لــدى الشــركة الحقــا فيعتبــرون مؤهليــن للتأميــن مــن تاريــخ التحاقهــم بالعمــل، )الزوج/الزوجــة واألطفــال 

–  الحــد األدنــى: مــن تاريــخ الــوالدة واألبنــاء – الحــد األقصــى: لغايــة 25 ســنة(. تســري هــذه الوثيقــة حتــى تاريــخ 2022/12/29م. 

تأمين اإللزامي على المركبات ب. 

أبرمــت الشــركة وثيقــة تأميــن خاصــة بالمركبــات التــي تملكهــا الشــركة مــع شــركة الصقــر للتأميــن التعاونــي وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي 
المملكــة ورقــم الوثيقــة )P/100/2902/22/000026( وتمتــد التغطيــة مــن تاريــخ 	2022/01/0م الــى تاريــخ 01/02/	202م وتشــمل تعويــض 
ــة بهــا ويكــون الحــد األقصــى لمســؤولية شــركة التأميــن فــي  ــار المثبت ــة وقطــع الغي الشــركة المؤمــن لهــا عــن خســارة أو الضــرر للســيارة المؤمن
ــغ  ــة ســارية المفعــول ال يتجــاوز مبل ــادة نظامي ــة معــا شــرط أن يحمــل الســائق رخصــة قي الواقعــة الواحــدة بالنســبة لألضــرار الجســدية والمادي

ــال. وتشــمل )أربــع مركبــات فقــط(. )10.000.000( ري

ــة  ــن ســاري باســتثناء مركب ــا تأمي ــا ليه ــة جميعه ــدى الشــركة عــدد )4( مركب ــن أن ل ــم( الخــاص بالشــركة يتبي ــة )ت وفقــا لمســتخرج وزارة الداخلي
واحــدة.

تأمين الممتلكات ضد جميع المخاطر:ج. 

أبرمــت الشــركة وثيقــة تأميــن جميــع أخطــار الممتلــكات مــع التعاونيــة للتأميــن التعاونــي وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة برقــم الوثيقــة 
ــن شــركاتها  ــض الشــركة أو أي م ــة تعوي ــخ 	02/1/	202م وتشــمل التغطي ــى تاري ــخ 2022/02/14م ال ــن تاري ــة م ــدأ التغطي ــث تب )614026( حي
ــة  ــكات العقاري ــع الممتل ــب  جمي ــورق( عــن أي أضــرار قــد تصي ــر ال ــورق والشــركة الســعودية إلعــادة تدوي ــل ال ــة )الشــركة الســعودية لتحوي التابع
ــه  ــغ قيمــة المؤمــن علي ــي يكــون مســؤوال عنهــا وتبل ــه والت ــه وحوزت ــه ووصايت ــه أو تحــت رعايت ــوع ووصــف تخــص المؤمــن ل والشــخصية مــن كل ن

)08.296	.814( ريــال.



٢٠٢ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

 ضمان ضد خيانة األمانة:د. 

أبرمــت الشــركة وثيقــة تأميــن خاصــة بضمــان خيانــة األمانــة مــع شــركة التعاونيــة للتأميــن وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة ورقــم 
الوثيقــة )614021( ونمتــد التغطيــة مــن 05/	2022/0م الــى تاريــح 04/	0/	202م وتشــمل التغطيــة تعويــض الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة 
)الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق والشــركة الســعودية إلعــادة تدويــر الــورق( المؤمــن لهــا عــن )90( موظــف يتضمنــون أمنــاء ومحاســبين وبائعيــن 
وغيرهــم مــن المهــن المذكــورة فــي العقــد حيــث يصــل الحــد الفــردي لــكل موظــف كحــد اقصــى )500.000( ريــال للفعــل أو لمجموعــة األفعــال علــى 

أن ال يتخطــى مبلــغ )5.000.000( ريــال فــي الســنة.

هـ. التأمين على األموال:

أبرمــت الشــركة وثيقــة تأميــن علــى األمــوال موقعــة مــع التعاونيــة للتأميــن التعاونــي وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة و رقــم الوثيقــة 
)614020(. تمتــد التغطيــة مــن تاريــخ 05/	2022/0م الــى تاريــخ 04/	0/	202م وتشــمل التغطيــة تعويــض الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة 
)الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق والشــركة الســعودية إلعــادة تدويــر الــورق( عــن خســارة المــال بســبب حــادث أو ســوء تقديــر أو ســطو أو ســرقة 

أو خســارة األمــوال أثنــاء نقلهــا وتبلــغ قيمــة المبلــغ اإلجمالــي المؤمــن )27.459.99( ريــال.

و. تأمين المسؤولية العامة:

أبرمــت الشــركة وثيقــة تأميــن المســؤولية العامــة موقعــة مــع شــركة التعاونيــة  للتأميــن التعاونــي وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة ورقــم 
الوثيقــة )614022( وتبــدأ التغطيــة مــن تاريــخ 04/	2022/0م الــى تاريــخ 	0/	0/	202م وتشــمل التغطيــة تعويــض الشــركة أو أي مــن شــركاتها 
التابعــة )الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق والشــركة الســعودية إلعــادة تدويــر الــورق( عــن المســؤولية القانونيــة الناشــئة عــن أي ضــرر حاصــل مــن 
قبــل الطــرف الثالــث فــي حــاالت الوفــاة العرضــي أو اإلصابــة الجســدية والفقــدان، الضــرر الــذي يحــدث للممتلــكات أثنــاء عمليــات األعمــال مــع 

الشــركة وتحــدث خــالل فتــرة التأميــن فــي المبنــى وفًقــا للجــدول الزمنــي الــذي يقدمــه المؤمــن لــه.

ز. التأمين على اآلالت )في حالة تعطلها(:

أبرمــت الشــركة وثيقــة تأميــن علــى تعطــل اآلالت مــع شــركة التعاونيــة للتأميــن التعاونــي وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية وبرقــم الوثيقــة )611555-2( حيــث تبــدأ التغطيــة مــن تاريــخ 04/	2022/0م الــى تاريــخ 	0/	0/	202م وتشــمل التغطيــة التعويــض 
للشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة )الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق والشــركة الســعودية إلعــادة تدويــر الــورق( عــن أي عطــل يطــال جميــع اآلالت 

المملوكــة للشــركة والمعــدات المملوكــة للشــركة بموجــب عقــد أو ثقــة أو قــد تكــون الشــركة مســؤولة عنهــم.

ح. التأمين على المراجل وأوعية الضغط 

أبرمــت الشــركة وثيقــة تأميــن علــى المراجــل وأوعيــة الضغــط مــع شــركة التعاونيــة للتأميــن التعاونــي وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية وبرقــم الوثيقــة )1-611556( تمتــد التغطيــة مــن تاريــخ 25/	2022/0م الــى تاريــخ 25/	0/	202م وتشــمل التغطيــة أي ضــرر 

يصيــب المراجــل وأوعيــة الضغــط أو أي ضــرر يلحــق بالممتلــكات المحيطــة بالمؤمــن لهــا.

وثائق التأمين التي ابرمتها الشركة التابعة )الشركة التابعة الشركة السعودية لتحويل الورق( 	

التأمين الصحي أ. 

ــه طبقــاً  ــر تأميــن صحــي لموظفي ــزم صاحــب العمــل بتوفي ــي تل ــة وأربعــة وأربعــون مــن نظــام العمــل الت الشــركة ملتزمــة بنــص المــادة )144( مائ
ــه،  ــر العمــل، مــع مراعــاة مــا يوفــره نظــام الضمــان الصحــي التعاونــي وعلي للمســتويات التــي يقررهــا وزي

أبرمــت الشــركة عقــد تأميــن صحــي لموظفيهــا وأســرهم مــع شــركة اكســا للتأميــن وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة وقــد بلــغ إجمالــي 
ــال. تُغطــي هــذه  ــدره )12.486	.	( ري ــخ 2021/12/29م بمبلــغ وق ــان الصحــي رقــم )DMM-Nov-2021-05-v4( وتاري ــة وثيقــة الضم قيم
الوثيقــة الرعايــة الصحيــة مــن خــالل شــبكة مقدمــي الخدمــة المعينيــن مــن ِقبــل الشــركة وبشــرط أن تكــون الحالــة مشــمولة بالتغطيــة التأمينيــة. 
وتشــمل التغطيــة جميــع الموظفيــن الموجوديــن علــى رأس العمــل فعليــا مؤهليــن للتأميــن اعتبــارا مــن تاريــخ ســريان الوثيقــة، أمــا العامليــن الذيــن 
يلتحقــون بالعمــل لــدى الشــركة الحقــا فيعتبــرون مؤهليــن للتأميــن مــن تاريــخ التحاقهــم بالعمــل، )الزوج/الزوجــة واألطفــال – الحــد األدنــى: مــن 

تاريــخ الــوالدة واألبنــاء – الحــد األقصــى: لغايــة 25 ســنة(. تســري هــذه الوثيقــة حتــى تاريــخ 2022/12/29م.



الشركة السعودية لصناعة الورق٢٠٣

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

التامين اإللزامي على المركبات:ب. 

أبرمــت الشــركة وثيقــة تأميــن خاصــة بالمركبــات التــي تملكهــا الشــركة مــع شــركة الصقــر للتأميــن التعاونــي وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي 
المملكــة و رقــم الوثيقــة )P/100/2902/22/000026 ( وتمتــد التغطيــة مــن تاريــخ 	2022/01/0م الــى تاريــخ 01/02/	202م وتشــمل تعويــض 
ــة بهــا ويكــون الحــد األقصــى لمســؤولية شــركة التأميــن فــي  ــار المثبت ــة وقطــع الغي الشــركة المؤمــن لهــا عــن خســارة أو الضــرر للســيارة المؤمن
ــغ  ــة ســارية المفعــول ال يتجــاوز مبل ــادة نظامي ــة معــا شــرط أن يحمــل الســائق رخصــة قي الواقعــة الواحــدة بالنســبة لألضــرار الجســدية والمادي

)10.000.000( ريــال. وتشــمل )اربــع مركبــات فقــط(.

وفقا لمستخرج وزارة الداخلية )تم( الخاص بالشركة يتبين أن لدى الشركة عدد )7( مركبات جميعها لديها تأمين ساري باستثناء سيارتين. 

التأمين ضد جميع األخطار ج. 

أبرمــت الشــركة وثيقــة تأميــن جميــع أخطــار الممتلــكات مــع التعاونيــة للتأميــن التعاونــي وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة برقــم الوثيقــة 
ــة  تعويــض الشــركة أو أي مــن شــركاتها  ــخ 	02/1/	202م وتشــمل التغطي ــى تاري ــخ 2022/02/14م ال ــة مــن تاري ــدأ التغطي ــث تب )614026( حي
ــة  ــكات العقاري ــع الممتل ــب جمي ــد تصي ــورق( عــن أي أضــرار ق ــر ال ــورق والشــركة الســعودية إلعــادة تدوي ــل ال ــة )الشــركة الســعودية لتحوي التابع
ــه  ــغ قيمــة المؤمــن علي ــي يكــون مســؤوال عنهــا وتبل ــه والت ــه وحوزت ــه ووصايت ــه أو تحــت رعايت ــوع ووصــف تخــص المؤمــن ل والشــخصية مــن كل ن

)08.296	.814( ريــال

التأمين البحري:د. 

ــن  ــة للتأمي ــع شــركة التعاوني ــة م ــة بحــرا موقع ــى الشــحنات المنقول ــن عل ــة تأمي ــورق وثيق ــل ال ــة الشــركة الســعودية لتحوي أبرمــت الشــركة التابع
ــخ  ــى تاري ــخ 2022/02/14م ال ــة مــن تاري ــدأ التغطي ــث تب ــا للعمــل فــي المملكــة و رقــم الوثيقــة )614701( حي ــي وهــي شــركة مرخــص له التعاون
	02/1/	202م وتشــمل التغطيــة التأمينيــة الخســارة أو الضــرر الــذي يلحــق بالموضــوع المؤمــن عليــه )البضائــع( المــواد الخــام واآلالت والمنتجــات 

الورقيــة أثنــاء نقلــه وتفريغهــا مــن المينــاء .

هـ. التأمين البري:

أبرمــت الشــركة التابعــة الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق وثيقــة تأميــن علــى الشــحنات المنقولــة بــراً موقعــة مــع شــركة التعاونيــة للتأميــن التعاونــي 
وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة و رقــم الوثيقــة )614700( حيــث تبــدأ التغطيــة مــن تاريــخ 2022/02/14م الــى تاريــخ 	02/1/	202م 
وتشــمل التغطيــة التأمينيــة الخســارة أو الضــرر الــذي يلحــق بالموضــوع المؤمــن عليــه )البضائــع( المــواد الخــام واآلالت والمنتجــات الورقيــة أثنــاء 

نقلــه بواســطة شــاحنة أو ســكة حديديــة والتحميــل والتخزيــن.

وثائق التأمين التي ابرمتها الشركة التابعة )للشركة التابعة للشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات( 	

التأمين الصحي للعاملينأ. 

أبرمــت الشــركة عقــد تأميــن صحــي لموظفيهــا وأســرهم وموظفــي شــركاتها التابعــة مــع شــركة اكســا للتأميــن وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل 
فــي المملكــة وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة وثيقــة الضمــان الصحــي رقــم )DMM-Nov-2021-05-v4( وتاريــخ 2021/12/29م بمبلــغ وقــدره 
)12.486	.	( ريــال. تُغطــي هــذه الوثيقــة الرعايــة الصحيــة مــن خــالل شــبكة مقدمــي الخدمــة المعينيــن مــن ِقبــل الشــركة وبشــرط أن تكــون 
الحالــة مشــمولة بالتغطيــة التأمينيــة. وتشــمل التغطيــة جميــع الموظفيــن الموجوديــن علــى رأس العمــل فعليــا مؤهليــن للتأميــن اعتبــارا مــن تاريــخ 
ســريان الوثيقــة، أمــا العامليــن الذيــن يلتحقــون بالعمــل لــدى الشــركة الحقــا فيعتبــرون مؤهليــن للتأميــن مــن تاريــخ التحاقهــم بالعمــل، )الــزوج/
الزوجــة واألطفــال – الحــد األدنــى: مــن تاريــخ الــوالدة واألبنــاء – الحــد األقصــى: لغايــة 25 ســنة(. تســري هــذه الوثيقــة حتى تاريــخ 2022/12/29م.

التامين اإللزامي على المركبات:ب. 

أبرمــت الشــركة وثيقــة تأميــن خاصــة بالمركبــات التــي تملكهــا الشــركة مــع شــركة الصقــر للتأميــن التعاونــي وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي 
المملكــة ورقــم الوثيقــة )P/100/2902/22/000025( وتمتــد التغطيــة مــن تاريــخ 	2022/01/0م الــى تاريــخ 01/02/	202م وتشــمل تعويــض 
ــة بهــا ويكــون الحــد األقصــى لمســؤولية شــركة التأميــن فــي  ــار المثبت ــة وقطــع الغي الشــركة المؤمــن لهــا عــن خســارة أو الضــرر للســيارة المؤمن
ــغ  ــة ســارية المفعــول ال يتجــاوز مبل ــادة نظامي ــة معــا شــرط أن يحمــل الســائق رخصــة قي الواقعــة الواحــدة بالنســبة لألضــرار الجســدية والمادي

ــال. وتشــمل )اربــع مركبــات فقــط(. )10.000.000( ري



٢٠٤ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

التامين ضد جميع األخطارج. 

أبرمــت الشــركة وثيقــة تأميــن جميــع أخطــار الممتلــكات مــع التعاونيــة للتأميــن التعاونــي وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة برقــم الوثيقــة 
ــة  تعويــض الشــركة أو أي مــن شــركاتها  ــخ 	02/1/	202م وتشــمل التغطي ــى تاري ــخ 2022/01/14م ال ــة مــن تاري ــدأ التغطي ــث تب )614026( حي
التابعــة )الشــركة الســعودية لتحويــل الــورق والشــركة الســعودية إلعــادة التدويــر للــورق والمخلفــات( عــن أي أضــرار قــد تصيــب جميــع الممتلــكات 
العقاريــة والشــخصية مــن كل نــوع ووصــف تخــص المؤمــن لــه أو تحــت رعايتــه ووصايتــه وحوزتــه والتــي يكــون مســؤوال عنهــا وتبلــغ قيمــة المؤمــن 

عليــه )08.296	.814( ريــال.

ــرة  ــر نش ــى آخ ــة عل ــة الهيئ ــذ موافق ــرت من ــي تغي ــة الت ــات الجوهري ١0-١١  المعلوم
ــهم ــدار أس إص

فيما يلي ملخص ألبرز المعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم والتي صدرت بتاريخ 2020/10/06م: 

النظــام األساســي: تــم تعديــل بعــض مــواد النظــام االساســي مــرات عــدة وفقــاً لقــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. كمــا تــم تعديــل وتحديــث  	
النظــام األساســي للشــركة ليتطابــق مــع نظــام الشــركات الجديــد والــذي تمــت الموافقــة عليــه مــن قبــل وزارة التجــارة -إدارة حوكمــة الشــركات- 

بتاريــخ 1442/04/21هـــ )الموافق 2020/12/06م(.

ــادة رأس مــال الشــركة مــن اثنيــن وتســعين مليــون )92.000.000( ريــال الــى مائــة واثنيــن  	 رأس المــال: تــم تعديــل راس المــال مــن خــالل زي
وتســعين مليــون )192.000.000( ريــال عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أوليــة بقيمــة مائــة مليــون )100.000.000( ريــال وزيــادة عــدد األســهم 
مــن تســعة مالييــن ومائتيــن ألــف )9.200.000( ســهم الــى تســعة عشــر مليــون ومائتيــن ألــف )19.200.000( ســهم. وقــد حصلــت الشــركة 

علــى موافقــة مســبقة مــن هيئــة الســوق الماليــة علــى الزيــادة التــي حصلــت فــي راس مــال الشــركة.

مجلــس اإلدارة: انتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة لــدورة جديــدة تبــدأ مــن تاريــخ 2021/04/27م ولمــدة ثــالث ســنوات تنتهــي فــي 2024/04/26م.  	
وتعييــن رئيــس مجلــس إدارة ونائــب رئيــس ُجــدد.

رفــع دعــوى المســئولية: تــم رفــع دعــوى المســئولية ضــد عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي الســابق حســان بــن مريــزن عســيري حيــث تــم  	
اكتشــاف  مخالفــات ماليــة وإداريــة بقيمــة ماليــة تقــدر بـــ )40.950.914 ( ريــال.

الحصــول علــى تســهيالت إضافيــة: حصلــت الشــركة علــى الموافقــة النهائيــة مــن وزارة الماليــة بشــأن تســهيالت إضافيــة وتوقيعهــا عقــد  	
»تســهيالت برنامــج دعــم اســتدامة الشــركات« المقــدم مــن وزارة الماليــة بالتعــاون مــع بنــك الريــاض.

حكــم قضائــي: صــدور حكــم قضائــي إبتدائــي مــن المحكمــة التجاريــة فــي مراكــش لصالــح الشــركة فــي القضيــة الخاصــة بالشــركة التابعــة فــي  	
المغــرب )الشــركة الســعودية لالســتثمار والتطويــر الصناعــي( قضــى بفســخ عقــد البيــع العرفــي الموقــع بيــن المشــتري والشــركة الســعودية 

لالســتثمار والتطويــر الصناعــي ورد المصنــع الــى الشــركة وتحميــل المدعــي عليهمــا المصاريــف. 

حكــم قضائــي: صــدور حكــم قضائــي نهائــي مــن محكمــة االســتئناف بمدينــة الريــاض بالقضيــة رقــم )68592	411( بتأييــد الحكــم الصــادر  	
ــح الشــركة الســعودية لصناعــة  ــال لصال ــغ 00.000	.17 ري ــزام المشــتري بســداد مبل ــع اراضــي الشــركة بإل ــة بي ــي قضي ــح الشــركة ف لصال
الــورق و الرفــع بطلــب التنفيــذ بســداد المبلــغ وياتــى ذلــك بعــد اعــالن الشــركة بتاريــخ 1	/2020/08م عــن اكتشــاف شــبهة تالعــب فــي القيــود 

المحاســبية للشــركة خــالل عــام 2017 م مــن قبــل إدارة الشــركة وإدارة الشــئون الماليــة .

اســتخدام متحصــالت طــرح أســهم حقــوق أولويــة لعــام 2020م: لــم يحصــل أي انحــراف أو تغييــر عمــا هــو مذكــور فــي نشــرة إصــدار طــرح أســهم  	
حقــوق األولويــة الصــادرة بتاريــخ 2020/10/06م.    
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١0-١2  إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية

 إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشار إليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

أن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.أ. 

ال يخّل اإلصدار بأٍيّ من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها. ب. 

أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة وشركاتها التابعة في نشرة اإلصدار. ج. 

أن الشــركة وشــركاتها التابعــة ليســت خاضعــة ألّي دعــاوى أو إجــراءات قانونيــة قــد تؤثــر بمفردهــا أو بمجملهــا جوهريــاً فــي أعمــال الشــركة د. 
وشــركاتها التابعــة أو فــي وضعهــم المالــي.  

هـــ. أن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ليســوا خاضعيــن ألّي دعــاوى أو إجــراءات قانونيــة قــد تؤثــر بمفردهــا أو بمجملهــا جوهريــاً فــي أعمــال الشــركة 
وشــركاتها التابعــة أو فــي وضعهــم المالــي.

و. أن الشركة وشركاتها التابعة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة التجارة حتى تاريخ هذه النشرة كما تتعهد باستمرار االلتزام بها.

ز. أن الشــركة وشــركاتها التابعــة مســتمرة فــي االلتــزام بمتطلبــات هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك حتــى تاريــخ هــذه النشــرة كمــا تتعهــد باســتمرار 
االلتــزام بها.

ــخ هــذه النشــرة كمــا  ــى تاري ــة حت ــة االجتماعي ــات وزارة المــوارد البشــرية والتنمي ــزام بمتطلب ح. أن الشــركة وشــركاتها التابعــة مســتمرة فــي االلت
تتعهــد باســتمرار االلتــزام بهــا.

ط. أن الشــركة مســتمرة فــي االلتــزام بمتطلبــات نظــام ولوائــح وتعليمــات هيئــة الســوق الماليــة والســوق الماليــة )تــداول( حتــى تاريــخ هــذه النشــرة 
كمــا تتعهــد باســتمرار االلتــزام بهــا.

ي. أن الشــركة وشــركاتها التابعــة مســتمرة فــي االلتــزام بمتطلبــات نظــام ولوائــح وتعليمــات المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة حتــى تاريــخ 
هــذه النشــرة كمــا تتعهــد باســتمرار االلتــزام بهــا.

ــة واإلســكان )»وزارة  ــة والقروي ــح وتعليمــات وزارة الشــؤون البلدي ــات نظــام ولوائ ــزام بمتطلب ــة مســتمرة فــي االلت ك. أن الشــركة وشــركاتها التابع
ــزام بهــا. البلديــات«( حتــى تاريــخ هــذه النشــرة كمــا تتعهــد باســتمرار االلت

ــروة المعدنيــة حتــى تاريــخ هــذه  ــزام بمتطلبــات نظــام ولوائــح وتعليمــات وزارة الصناعــة والث ل. أن الشــركة وشــركاتها التابعــة مســتمرة فــي االلت
النشــرة كمــا تتعهــد باســتمرار االلتــزام بهــا.

م. أن الشــركة وشــركاتها التابعــة مســتمرة فــي االلتــزام بمتطلبــات نظــام ولوائــح وتعليمــات الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة 
)»ُمــدن«( حتــى تاريــخ هــذه النشــرة كمــا تتعهــد باســتمرار االلتــزام بهــا.

ن. أن الشــركة وشــركاتها التابعــة مســتمرة فــي االلتــزام بمتطلبــات نظــام ولوائــح وتعليمــات المركــز الوطنــي للرقابــة علــى االلتــزام البيئــي حتــى تاريــخ 
هــذه النشــرة كمــا تتعهــد باســتمرار االلتــزام بهــا.



التعهد بتغطية االكتتاب
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١١-  التعهد بتغطية االكتتاب

ــاً  ــة عشــر مليون ــاب أربع ــة اكتت ــة تعهــد بتغطي ــاب )شــركة اإلنمــاء لالســتثمار »اإلنمــاء لالســتثمار«( اتفاقي ــة االكتت أبرمــت الشــركة ومتعهــد تغطي
ــة  ــل )100٪( مــن أســهم حقــوق األولي ــاالت ســعودية للســهم الواحــد، تمث ــف )14.500.000( ســهم عــادي، بســعر )10( عشــرة ري وخمســمائة أل

المطروحــة لالكتتــاب )»اتفاقيــة التعهــد بتغطيــة االكتتــاب«(.

١١-١  متعهد التغطية

شركة اإلنماء لالستثمار 
الرياض – طريق الملك فهد – )برج العنود2(

ص.ب 55560 الرياض 11544
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 2185999 11 966+
فاكس: 2185970 11 966+

www.alinmainvestment.com :الموقع اإللكتروني
 info@alinmainvest.com :البريد اإللكتروني 

١١-2  ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية

طبقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب، فإنه:

تتعهــد الشــركة لمتعهــد التغطيــة أنــه فــي تاريــخ التخصيــص ســوف تصــدر وتخصــص لمتعهــد التغطيــة جميــع أســهم حقــوق األولويــة المتعهــد  	
بتغطيتهــا فــي هــذا االكتتــاب، والتــي لــم يتــم االكتتــاب بهــا مــن قبــل المســاهمين المســتحقين كأســهم إضافيــة وذلــك بســعر االكتتــاب.

يتعهــد متعهــد تغطيــة االكتتــاب للشــركة بأنــه فــي تاريــخ التخصيــص، ســوف يقــوم بشــراء األســهم المتعهــد بتغطيتهــا فــي هــذا االكتتــاب، والتــي  	
لــم يتــم االكتتــاب بهــا مــن قبــل المســاهمين المســتحقين كأســهم إضافيــة وذلــك بســعر االكتتــاب.

يتقاضى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب.  	
يخضــع التــزام متعهــد التغطيــة بشــراء جميــع األســهم المتبقيــة لألحــكام المتعلقــة بإنهــاء االتفاقيــة مثــل حــدوث أي مــن القــوى القاهــرة وفــق  	

تعريفهــا فــي االتفاقيــة، أو عــدم اســتيفاء عــدد مــن الشــروط المســبقة فيمــا يتعلــق باالكتتــاب.



اإلعفاءات

.١2
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١2-  اإلعفاءات 

لم تحصل الشركة على أي إعفاءات من الهيئة فيما يتعلق بالطرح.



شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب
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١٣-  شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب 

تقدمــت الشــركة بطلــب لهيئــة الســوق الماليــة لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة ولشــركة تــداول الســعودية )تــداول( إلدراج األســهم الجديــدة وتــم 
الوفــاء بكافــة المتطلبــات بموجــب قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج.

ــة الحقــوق المكتســبة ومقدمــي العــروض قــراءة شــروط وتعليمــات االكتتــاب بعنايــة تامــة قبــل  يجــب علــى جميــع المســاهمين المســتحقين وحمل
االكتتــاب اإللكترونــي أو تقديــم طلــب االكتتــاب مــن خــالل الوســيط أو تعبئــة نمــوذج الطــرح المتبقــي. حيــث يعتبــر تقديــم طلــب االكتتــاب أو توقيــع 

وتســليم نمــوذج الطــرح المتبقــي بمثابــة موافقــة وقبــول بالشــروط واألحــكام المذكــورة.

١٣-١  الطرح

ــاالت  ــغ )10( عشــرة ري ــد بســعر طــرح يبل ــف )14.500.000( ســهم عــادي جدي ــاً و خمســمائة أل ــة عشــر مليون ــي طــرح أربع ــاب ف ــل االكتت يتمث
ســعودية للســهم وبقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية، وبقيمــة طــرح إجماليــة تبلــغ مائــة وخمســة وأربعــون مليــون )145.000.000( 
ريــال، وذلــك لزيــادة رأس مــال الشــركة مــن مائــة واثنــان وتســعون مليــون )192.000.000( ريــال ســعودي إلــى ثالثمائــة وســبعة وثالثــون مليــون 

ــال ســعودي. )7.000.000		( ري

١٣-2  كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة(

يتعيــن علــى المســاهمين المقيديــن والراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة تقديــم طلــب االكتتــاب أثنــاء فتــرة االكتتــاب عــن طريــق 
المحفظــة االســتثمارية فــي منصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــة إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن خــالل أي 
وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط وأميــن حفــظ األســهم فــي المملكــة خــالل فتــرة االكتتــاب. وفــي حــال وجــود فتــرة طــرح متبقيــة فيمكــن أيضــا 

خاللهــا تقديــم طلبــات اكتتــاب أليــة أســهم متبقيــة مــن قبــل المؤسســات االســتثمارية فقــط.

بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:

الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب. 	
أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها. 	
الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار. 	
أنــه لــم يســبق لــه التقــدم لالكتتــاب فــي نفــس األســهم لهــذا الطــرح لــدى الوســيط وللشــركة الحــق فــي رفــض كافــة الطلبــات فــي حــال تكــرار  	

طلــب االكتتــاب.
قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار. 	
ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط. 	

١٣-٣  طلب االكتتاب

علــى الشــخص المســتحق الــذي يرغــب بممارســة كامــل حقــه واالكتتــاب فــي جميــع أســهم حقــوق األولويــة التــي يحــق لــه االكتتــاب فيهــا أن يقــوم 
باالكتتــاب عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء أو مــن خــالل أي وســائل 

أخــرى يوفرهــا الوســيط وأميــن حفــظ األســهم.

يحســب عــدد األســهم التــي يحــق للشــخص المســتحق االكتتــاب فيهــا بحســب عــدد حقــوق األولويــة التــي يملكهــا. أمــا مبلــغ االكتتــاب الــذي يتعيــن 
علــى المكتتــب دفعــه فيحســب بضــرب عــدد حقــوق األولويــة المــراد االكتتــاب بهــا قبــل نهايــة فتــرة االكتتــاب فــي )10( ريــال.
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١٣-٤  مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي

ــاء فتــرة االكتتــاب والتــي  ــاب أثن ــة تقديــم طلــب االكتت ــى المســاهمين المســتحقين والراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولوي يتعيــن عل
تبــدأ يــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( وتنتهــي **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(، خــالل الفتــرة مــن الســاعة 

ــة )2:00( مســاًء. ــى الســاعة الثاني العاشــرة  )10:00( صباحــاً وحت

كمــا يمكــن للمســاهمين المســتحقين والراغبيــن فــي التــداول فــي أســهم حقــوق األولويــة تقديــم طلــب التــداول أثنــاء فتــرة التــداول والتــي تبــدأ يــوم 
**/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( وتنتهــي **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(، خــالل الفتــرة مــن الســاعة العاشــرة  

)10:00( صباحــاً وحتــى الســاعة الثالثــة )00:	( مســاًء.

ــادة  ــس اإلدارة بزي ــة مجل ــى توصي ــق **/**/****م( عل ــخ **/**/****هـــ )المواف ــة المنعقــدة بتاري ــر العادي ــة غي ــة العام وافقــت الجمعي
ــاً وخمســمائة ألــف  ــة. وبموجــب نشــرة اإلصــدار هــذه ســيتم طــرح أربعــة عشــر مليون ــق إصــدار أســهم حقــوق أولوي رأس مــال الشــركة عــن طري
)14.500.000( ســهم عــادي لالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة والتــي تمثــل حوالــي )75.52٪( مــن رأس مــال الشــركة قبــل االكتتــاب وبســعر 
طــرح يبلــغ )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد شــامال قيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت وبقيمــة طــرح إجماليــة تبلــغ مائــة وخمســة 
وأربعــون مليــون )145.000.000( ريــال، وســيتم إصــدار األســهم الجديــدة بنســبة ســهم واحــد لــكل حــق مــن حقــوق األولويــة. وســيكون االكتتــاب 
فــي أســهم حقــوق األولويــة المطروحــة للمســاهمين المقيديــن فــي ســجل المســاهمين فــي الشــركة فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( وللمســتحقين ممــن قامــوا بشــراء حقــوق األولويــة خــالل فتــرة تــداول 

حقــوق األولويــة، بمــن فيهــم المســاهمين المقيديــن الذيــن قامــوا بشــراء حقــوق أولويــة إضافيــة بجانــب الحقــوق التــي يملكونهــا أصــال.

وفــي حــال عــدم ممارســة حقــوق األولويــة الخاصــة باألشــخاص المســتحقين بحلــول نهايــة فتــرة االكتتــاب، ســوف تطــرح األســهم المتبقيــة الناتجــة 
عــن عــدم ممارســة تلــك الحقــوق أو بيعهــا مــن قبــل األشــخاص المســتحقين علــى المؤسســات االســتثمارية مــن خــالل طرحهــا فــي فتــرة الطــرح 

المتبقــي.

ســيكون بإمــكان المســاهمين المقيديــن تــداول حقــوق األولويــة التــي تــم إيداعهــا فــي المحافــظ عبــر شــركة تــداول الســعودية )تــداول(. وتعتبــر 
هــذه الحقــوق حــق مكتســب لجميــع المســاهمين المقيديــن فــي ســجالت الشــركة نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
الخاصــة بزيــادة رأس المــال. ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة ممارســة االكتتــاب بســهم واحــد جديــد، وذلــك بســعر الطــرح. وســيتم إيــداع حقــوق 
األولويــة بعــد انعقــاد الجمعيــة. وســتظهر الحقــوق فــي محافــظ المســاهمين المقيديــن تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة وســيتم حينهــا 

إشــعار المســاهمين المقيديــن بإيــداع الحقــوق فــي محافظهــم.

وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:

تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(.. 1

مرحلــة التــداول واالكتتــاب: تبــدأ مرحلــة التــداول واالكتتــاب فــي يــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( علــى أن تنتهــي . 2
فتــرة التــداول فــي يــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( وتســتمر فتــرة االكتتــاب حتــى نهايــة **/**/****هـــ )الموافــق 
**/**/****م(، تجــدر اإلشــارة بــأن ســاعات تــداول حقــوق األولويــة تبــدأ مــن الســاعة العاشــرة )10:00( صباحــاً وحتــى الســاعة الثالثــة 
)00:	( مســاًء، فيمــا تبــدأ ســاعات االكتتــاب فــي حقــوق األولويــة مــن الســاعة العاشــرة )10:00( صباحــاً وحتــى الســاعة الثانيــة )2:00( مســاًء.

فتــرة الطــرح المتبقــي: تبــدأ يــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( مــن الســاعة العاشــرة صباحــا وحتــى الســاعة الخامســة . 	
مســاًء مــن اليــوم التالــي بتاريــخ **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(. وســيتم خــالل هــذه الفتــرة طــرح األســهم المتبقيــة علــى عــدد 
مــن المســتثمرين ذوي الطابــع المؤسســي )ويشــار إليهــم بـــ »المؤسســات االســتثمارية«( علــى أن تقــوم تلــك المؤسســات االســتثمارية بتقديــم 
عــروض شــراء األســهم المتبقيــة. وســيتم تخصيــص األســهم المتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل علــى 
أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى المؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض، أمــا بالنســبة لكســور األســهم، فســيتم إضافتهــا 
لألســهم المتبقيــة ومعاملتهــا بالمثــل. وســوف يكــون ســعر االكتتــاب فــي الســهم الجديــدة التــي لــم يكتتــب بهــا فــي هــذه الفتــرة بحــد أدنــى ســعر 
الطــرح، وإذا كان ســعر األســهم غيــر المكتتــب بهــا أعلــى مــن ســعر الطــرح يــوزع الفــرق )إن وجــد( كتعويــض لحملــة حقــوق األولويــة الذيــن لــم 

يقومــوا باالكتتــاب بحقوقهــم بنســبة مــا يملكــون مــن حقــوق.

ــى عــدد الحقــوق التــي مارســها بشــكل مكتمــل وصحيــح، أمــا . 4 ــاء عل التخصيــص النهائــي لألســهم: ســيتم تخصيــص األســهم لــكل مســتثمر بن
بالنســبة لمســتحقي كســور األســهم، فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى المؤسســات االســتثمارية خــالل فتــرة الطــرح المتبقــي. وســوف 
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يتــم تســديد إجمالــي ســعر طــرح األســهم المتبقيــة للشــركة، وتــوزع باقــي متحصــالت بيــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم بــدون احتســاب أي 
رســوم أو اســتقطاعات )بمــا يتعــدى ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها كل حســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه يــوم **/**/****هـــ )الموافــق 

**/**/****م(.

تــداول األســهم الجديــدة فــي الســوق: ســيبدأ تــداول األســهم المطروحــة لالكتتــاب فــي نظــام )تــداول( عنــد اســتكمال كافــة اإلجــراءات المتعلقــة . 5
بتســجيل األســهم المطروحــة وتخصيصهــا.

لقــد تقدمــت الشــركة بطلــب إلــى هيئــة الســوق الماليــة لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة كمــا تقدمــت الشــركة بطلــب إلــى شــركة تــداول الســعودية 
)تــداول( لقبــول إدراجهــا.

١٣-٥  التخصيص ورد الفائض

ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه.

يتــم تخصيــص أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص المســتحقين بنــاًء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســوها بشــكل مكتمــل وصحيــح. أمــا بالنســبة 
لمســتحقي كســور األســهم، فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى المؤسســات االســتثمارية خــالل فتــرة الطــرح المتبقــي، وســوف يتــم تســديد 
إجمالــي ســعر طــرح األســهم المتبقيــة للشــركة، وتــوزع باقــي متحصــالت بيــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم )بمــا يتعــدى ســعر الطــرح( علــى 
مســتحقيها كل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(. وفــي حــال تبقــي أســهم بعــد ذلــك غيــر 

مكتتــب فيهــا فســيقوم متعهــدي التغطيــة بشــراء تلــك األســهم الجديــدة المتبقيــة وســتخصص لــه.

ويتوقــع اإلعــالن عــن العــدد النهائــي لألســهم التــي تــم تخصيصهــا لــكل شــخص مســتحق دون أي عمــوالت أو اســتقطاعات مــن مديــر االكتتــاب وذلــك 
بقيدهــا فــي حســابات المكتتبيــن. ويجــب علــى األشــخاص المســتحقين االتصــال بالوســيط الــذي تــم تقديــم طلــب االكتتــاب مــن خاللــه للحصــول 
علــى أيــة معلومــات إضافيــة. وســوف يتــم اإلعــالن عــن نتائــج التخصيــص فــي موعــد أقصــاه يــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(.

ســيتم رد الفائــض )باقــي متحصــالت عمليــة الطــرح بمــا يتجــاوز ســعر الطــرح( لألشــخاص المســتحقين الذيــن لــم يشــاركوا كليــا أو جزئيــا فــي 
االكتتــاب بأســهم حقــوق األولويــة )إن وجــدت( مــن دون أي اســتقطاعات فــي موعــد أقصــاه **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(.

١٣-٦  نشرة اإلصدار التكميلية

يتعيــن علــى الشــركة أن تقــدم إلــى الهيئــة نشــرة إصــدار تكميليــة، وذلــك حســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة، إذا 
علمــت الشــركة فــي أي وقــت بعــد تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه وقبــل اكتمــال الطــرح بــأٍي مــن اآلتــي:

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة. 	
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة. 	

ويجــوز للمســتثمر الــذي اكتتــب فــي األســهم الجديــدة قبــل نشــر نشــرة اإلصــدار التكميليــة أن يلغــي أو يعــدل اكتتابــه فــي هــذه األســهم قبــل انتهــاء 
فتــرة الطــرح.

١٣-٧  تعليق أو إلغاء الطرح

لهيئــة الســوق الماليــة فــي أي وقــت أن تصــدر قــراراً بتعليــق الطــرح إذا رأت أن الطــرح يمكــن أن ينتــج عنــه إخــالل بنظــام الســوق الماليــة أو لوائحــه 
التنفيذيــة أو قواعــد الســوق أو أن يتــم إلغــاء الطــرح فــي حــال عــدم موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى أي مــن تفاصيــل الطــرح.
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١٣-8  أسئلة وأجوبة عن اآللية المطورة لحقوق األولوية المتداولة

ماهي حقوق األولوية؟

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة المطروحــة عنــد اعتمــاد زيــادة رأس المــال، وهــو حــق مكتســب 
ــن فــي ســجل مســاهمي  ــادة رأس المــال والمقيدي ــة الخاصــة بزي ــر العادي ــة العامــة غي ــوم انعقــاد الجمعي ــن لألســهم ي ــع المســاهمين الملكي لجمي
الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي 

ســهم واحــد، وذلــك بســعر الطــرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وموافقتهــا علــى زيــادة رأس المــال مــن خــالل طــرح أســهم حقــوق أولويــة، وتــودع حقــوق األولويــة كأوراق 
ماليــة فــي المحافــظ الخاصــة بالمســاهمين فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة، وســتظهر األســهم فــي محافظهــم تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة، ولــن يســمح بتــداول هــذه الحقــوق أو االكتتــاب فيهــا إال 

عنــد بدايــة فترتــي التــداول واالكتتــاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتــم اإلشــعار عــن طريــق اإلعــالن فــي موقــع تــداول وكذلــك عــن طريــق خدمــة )تداوالتــي( المقدمــة مــن قبــل شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة 
ورســائل نصيــة قصيــرة ترســل عــن طريــق شــركات الوســاطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمــد العــدد علــى نســبة مــا يملكــه كل مســاهم فــي رأس المــال بحســب ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد 
انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

االكتتاب

التداول

 فترة طرح المتبقي 
)إن وجد(

الخميساالثنيناالثنين

2( مرحلة التداول واالكتتاب لجميع المستثمرين دون 
فصل الفترات حسب فئتي المقيدين في سجل الشركة 

والمستثمرين الجدد

1( فترة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وما 
قبل بداية التداول

6 أيام للتداول،  9 أيام لالكتتاب

بداية ونهاية الفترات حسب ما تحدده نشرة اإلصدار واعالنات 
الشركة المصدرة

فترة التخصيص
ورد المتبقي

رسم توضيحي لآللية المعدلة لتداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة

الشكل رقم )	(: اآللية المعدلة لتداول واكتتاب حقوق االأولوية المتداولة
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ما هو معامل األحقية؟

هــو المعامــل الــذي يمكــن للمســاهمين المقيديــن مــن معرفــة عــدد حقــوق األولويــة المســتحقة لهــم مقابــل األســهم التــي يمتلكونهــا بنهايــة ثانــي يــوم 
تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويحســب هــذا المعامــل بقســمة عــدد األســهم الجديــدة علــى عــدد األســهم الحاليــة للشــركة.

وعليــه فــإن معامــل األحقيــة هــو )0.755( حــق تقريبــا لــكل ســهم )1( واحــد مملــوك للمســاهم المقيــد فــي تاريــخ األحقيــة. ووفقــا لذلــك، إذا كان 
مســاهم مقيــد يملــك ألــف )1.000( ســهم فــي تاريــخ األحقيــة فســيخصص لــه ســبعمائة وخمســة وخمســون )755( حــق مقابــل مــا يملكــه مــن أســهم.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعــم، حيــث ســيتم إضافــة الحــق المكتســب إلــى محافــظ المســتثمرين تحــت اســم الســهم األصلــي، وبإضافــة كلمــة حقــوق أولويــة، إضافــة إلــى رمــز 
جديــد لهــذه الحقــوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

ســعر االفتتــاح للحــق ســيكون الفــرق بيــن ســعر إغــالق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق إلدراج الحــق وســعر الطــرح )قيمــة الحــق اإلرشــادية(. فعلــى 
ســبيل المثال، إذا كان ســعر إغالق ســهم الشــركة في اليوم الســابق خمســة عشــر )15( ريال ســعودي، وســعر الطرح عشــرة )10( رياالت ســعودية، 

فــإن الســعر االفتتاحــي للحــق ســيكون خمســة )5( ريــاالت ســعودية.

منهوالمساهمالمقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم، يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.

هــل مــن الممكــن أن يفقــد المســاهم أحقيتــه فــي االكتتــاب حتــى لــو كان لــه حــق حضــور الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس المــال عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة؟

نعم، يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منّصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــًة 
إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن خــالل أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأميــن حفــظ األســهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.

فــي حــال امتــالك أســهم الشــركة مــن خــالل أكثــر مــن محفظــة اســتثمارية، فــي أي محفظــة يتــم 
إيــداع حقــوق األولويــة؟

ســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي نفــس المحفظــة المــودع بهــا أســهم الشــركة المرتبطــة بالحقــوق. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان مســاهم يملــك 
ألــف )1.000( ســهم فــي الشــركة علــى النحــو التالــي: ثمانمائــة )800( ســهم فــي محفظــة )أ( ومائتــا )200( ســهم فــي محفظــة )ب(، فــإن مجمــوع 
الحقــوق التــي ســتودع ســبعمائة وخمســة وخمســون )755( حــق علــى اعتبــار أن لــكل ســهم )0.755( حــق تقريبــا. عليــه فســيتم إيــداع ســتمائة وأربعــة 

)604( حــق فــي محفظــة )أ( مائــة وواحــد وخمســون )151( حــق فــي محفظــة )ب(.



٢١٦ الشركة السعودية لصناعة الورق

ت
س المحتويا

هر
العودة لف

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعــم، يحــق لَحَملــة شــهادات األســهم االكتتــاب، لكنهــم لــن يســتطيعوا التــداول إال بعــد إيــداع الشــهادات فــي محافــظ إلكترونيــة عــن طريــق الجهــات 
المســتلمة أو شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )»مركــز اإليــداع«(، وإحضــار الوثائــق الالزمــة.

هل يحق لمن اشترى حقوقًا إضافيًة تداولها مرة أخرى؟

نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

نعم، بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق )وهي يومي عمل(، على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب. 

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال، ال يمكــن ذلــك. بعــد انقضــاء فتــرة التــداول يتبقــى لمالــك الحــق فقــط ممارســة الحــق فــي االكتتــاب بأســهم حقــوق األولويــة أو عــدم ممارســة 
ذلــك. وفــي حــال عــدم ممارســة الحــق يمكــن أن يخضــع المســتثمر للخســارة أو االنخفــاض فــي قيمــة محفظتــه االســتثمارية. 

مــاذا يحــدث لحقــوق األولويــة التــي لــم يتــم بيعهــا أو ممارســة االكتتــاب فيهــا خــالل فتــرة التــداول 
ومرحلــة االكتتــاب؟

فــي حــال عــدم االكتتــاب بكامــل األســهم الجديــدة خــالل فتــرة االكتتــاب، تطــرح األســهم الجديــدة المتبقيــة الكتتــاب ينظمــه مديــر االكتتــاب، ويتــم 
احتســاب قيمــة التعويــض )إن وجــد( لمالــك الحقــوق بعــد خصــم ســعر االكتتــاب. علمــا أن المســتثمر قــد ال يحصــل علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع 

فــي فتــرة الطــرح المتبقــي بســعر الطــرح. 

مــن لــه األحقيــة فــي حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة 
عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولوية؟

يحــق للمســاهم المالــك للســهم قبــل يوميــن مــن انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والمقيــد فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع 
بعــد نهايــة يــوم تــداول يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق 

طــرح أســهم حقــوق أولويــة.

متــى يتــم تعديــل ســعر الســهم نتيجــة لزيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق 
أولويــة؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لــو قــام مســتثمر بشــراء األوراق الماليــة فــي يــوم انعقــاد الجمعيــة فهــل يحــق لــه الحصــول علــى 
حقــوق األولويــة المترتبــة علــى زيــادة رأس مــال المصــدر؟

نعــم، حيــث انــه ســيتم قيــد المســتثمر فــي ســجل مســاهمي الشــركة بعــد يومــي عمــل مــن تاريــخ شــراء األســهم )أي بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول 
ــن فــي ســجل مســاهمي  ــة األســهم المقيدي ــة ســتمنح لجميــع حمل ــأن حقــوق األولوي ــم ب ــة(، مــع العل ــر العادي ــة العامــة غي ــوم انعقــاد الجمعي ــي ي يل
الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ولكــن لــن يحــق لــه الحضــور أو التصويــت فــي الجمعيــة 

العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال.
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ــاب  ــيتم احتس ــف س ــاطة، كي ــركة وس ــن ش ــر م ــع أكث ــة م ــن محفظ ــر م ــتثمر أكث ــدى المس إذا كان ل
ــه؟ ــوق ل الحق

ســيتم توزيــع نصيــب المســتثمر علــى المحافــظ التــي يملكهــا المســتثمر، بحســب نســبة الملكيــة الموجــودة فــي كل محفظــة، وفــي حــال وجــود كســور 
ســيتم تجميــع تلــك الكســور، وإذا أكملــت رقمــا صحيحــا أو أكثــر يتــم إضافــة الرقــم الصحيــح إلــى المحفظــة التــي يملــك فيهــا المســتثمر أكبــر كميــة 

مــن الحقــوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبــدأ تــداول واكتتــاب الحقــوق فــي الوقــت ذاتــه حتــى انتهــاء التــداول فــي اليــوم الســادس، بينمــا يســتمر االكتتــاب حتــى اليــوم التاســع وذلــك حســب 
مــا هــو مذكــور فــي هــذه النشــرة وإعالنــات الشــركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟ 

ال، ال يمكن ذلك.

هــل يســتطيع عامــة المســتثمرين مــن غيــر المســاهمين المقيديــن االكتتــاب فــي أســهم حقــوق 
ــة؟ األولوي

نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. 

مساعدة إضافية: 

فــي حــال وجــود أي استفســارات، الرجــاء التواصــل مــع الشــركة علــى البريــد اإللكترونــي: IR.Inquires@saudipaper.com. وألســباب قانونيــة، 
ســوف يكــون بمقــدور الشــركة فقــط تقديــم المعلومــات الــواردة فــي هــذا النشــرة ولــن يكــون بمقدورهــا تقديــم المشــورة بشــأن األســس الموضوعيــة 

إلصــدار الحقــوق أو حتــى تقديــم المشــورة الماليــة أو الضريبيــة أو القانونيــة أو االســتثمارية.

 ولمزيــد مــن المعلومــات عــن شــروط وأحــكام االكتتــاب، فضــال راجــع القســم )	1( »شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب« وبقيــة المعلومــات الــواردة 
فــي هــذه النشــرة.

١٣-٩  القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها

أوصــى مجلــس إدارة الشــركة فــي قــراره بتاريــخ 12/	0/	144هـــ )الموافــق 2021/10/18م( بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــالل طــرح أســهم 
حقــوق أولويــة بقيمــة مائــة وخمســة وأربعــون مليــون )145.000.000( ريــال ســعودي وذلــك بعــد الحصــول علــى جميــع الموافقــات النظاميــة 

ــة . ــر العادي ــة العامــة غي الالزمــة وموافقــة الجمعي

ــادة رأس مــال الشــركة مــن  ــى زي ــة للشــركة عل ــر العادي ــة العامــة غي ــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(، وافقــت الجمعي وفــي ي
خــالل إصــدار أســهم حقــوق أولويــة )»االكتتــاب«(، ويتمثــل االكتتــاب فــي طــرح أربعــة عشــر مليونــاً وخمســمائة ألــف )14.500.000( ســهم عــادي 
جديــد بســعر طــرح يبلــغ )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، وبقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية وذلــك لزيــادة رأس مــال 
الشــركة مــن مائــة واثنــان وتســعون مليــون )192.000.000( ريــال ســعودي إلــى ثالثمائــة وســبعة وثالثــون مليــون )7.000.000		( ريــال ســعودي.

وافقــت شــركة تــداول الســعودية )تــداول( علــى طلب إدراج األســهم الجديــدة بتاريخ 12/07/	144هـ )الموافــق 2022/07/06م(. كما تمت الموافقة 
علــى نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه وكافــة المســتندات المؤيــدة التــي طلبتهــا الهيئــة وذلــك بتاريــخ إعالنهــا فــي موقــع الهيئــة يــوم 1444/02/19هـــ 

)الموافــق 2022/09/15م(. 
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١٣-١0  بنود متفرقة

ســيكون طلــب االكتتــاب وكافــة الشــروط واألحــكام والتعهــدات ذات العالقــة ملزمــة ولمنفعــة أطرافهــا وخلفائهــم والمتنــازل منهــم لصالحهــم ومنفــذي 
الوصايــا ومديــري التــركات والورثــة. ويشــترط أنــه فيمــا عــدا مــا جــرى النــص عليــه تحديــدا فــي هــذه النشــرة، فإنــه ال يتــم التنــازل عــن الطلــب أو 
عــن أي حقــوق أو مصالــح أو التزامــات ناشــئة عنــه، أو التفويــض بهــا ألي مــن األطــراف المشــار إليهــم فــي هــذه النشــرة دون الحصــول علــى موافقــة 

كتابيــة مســبقة مــن الطــرف اآلخــر.

تخضــع هــذه التعليمــات والبنــود وأي اســتالم لنمــاذج طلــب االكتتــاب أو العقــود المترتبــة عليهــا ألنظمــة المملكــة وتفســر طبقــا لهــا. وقــد يتــم توزيــع 
نشــرة اإلصــدار هــذه باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، وفــي حالــة التعــارض بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجليــزي، يعمــل بالنــص العربــي لنشــرة 

اإلصــدار.

١٣-١١  إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة

ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.



التغيرات في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال

.١٤
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١٤-  التغيــرات فــي ســعر الســهم نتيجــة لزيــادة رأس 
المــال

أن ســعر اإلغــالق لســهم الشــركة فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة هــو )**( ريــال ســعودي ومــن المتوقــع أن يصــل إلــى )**( ريــال ســعودي 
فــي افتتاحيــة اليــوم الــذي يليــه والتغييــر يمثــل نقــص بنســبة )**٪(.

طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال كالتالي:

أواًل: احتســاب القيمــة الســوقية للشــركة عنــد اإلغــالق فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر 
العادية

عــدد األســهم فــي نهايــة يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة x ســعر اإلغــالق لســهم الشــركة فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة = القيمــة الســوقية 
للشــركة عنــد اإلغــالق فــي يــوم الجمعيــة العموميــة غيــر العادية.

ثانيــًا: احتســاب ســعر الســهم فــي افتتاحيــة اليــوم الــذي يلي يــوم الجمعيــة العمومية 
ــر العادية غي

ــوم  ــة ي ــة + قيمــة األســهم المطروحــة( / )عــدد األســهم فــي نهاي ــر العادي ــة العامــة غي ــوم الجمعي ــد اإلغــالق فــي ي )القيمــة الســوقية للشــركة عن
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة + عــدد األســهم المطروحــة لالكتتــاب( = ســعر الســهم المتوقــع فــي افتتاحيــة اليــوم الــذي يلــي يــوم الجمعيــة العامــة 

غيــر العاديــة.



التعهدات الخاصة باالكتتاب

.١٥
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١٥-  التعهدات الخاصة باالكتتاب

١٥-١  نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب

يُمكــن االكتتــاب باســتخدام منّصــات التــداول أو مــن خــالل أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين. وســيتم االكتتــاب باألســهم الجديــدة 
علــى مرحلــة واحــدة وفقــا لمــا يلــي: 

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.. 1
ســيتاح للمســاهم المقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه خــالل فتــرة االكتتــاب. وفــي حــال شــراءه حقوقــا جديــدة فســيتاح لــه االكتتــاب بهــا . 2

بعــد انتهــاء فتــرة تســويتها )يومــي عمــل(.
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(. . 	
ــع . 4 ــر البي ــا إدخــال أوم ــم مــن خالله ــي يت ــداول الت ــات الت ــق المحفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيق ــا عــن طري ــاب إلكتروني ســيتاح االكتت

والشــراء باإلضافــة إلــى االكتتــاب فــي القنــوات والوســائل األخــرى المتوفــرة لــدى الوســيط، علــى أن يتــم فقــط الموافقــة علــى االكتتــاب بعــدد 
ــة الموجــودة فــي المحفظــة االســتثمارية.  مــن األســهم الجديــدة المســتحقة بموجــب حقــوق األولوي

ــدة  ــب فــي األســهم الجدي ــك بســعر الطــرح. ويقــر المكتت ــد، وذل ــاب بســهم واحــد جدي ــة االكتت ــه أحقي ــة لحامل يعطــي كل حــق مــن حقــوق األولوي
ــي: بالتال

قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه. 	
بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. 	
قبوله للنظام األساسي للشركة. 	
التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه. 	

١٥-2  عمليات التخصيص

يتــم تخصيــص أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص المســتحقين بنــاًء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســوها بشــكل مكتمــل وصحيــح. أمــا بالنســبة 
لمســتحقي كســور األســهم، فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى المؤسســات االســتثمارية خــالل فتــرة الطــرح المتبقــي، وســوف يتــم تســديد 
إجمالــي ســعر طــرح األســهم المتبقيــة للشــركة، وتــوزع باقــي متحصــالت بيــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم )بمــا يتعــدى ســعر الطــرح( علــى 
مســتحقيها كل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه يــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م( وفــي حــال تبقــي أســهم بعــد ذلــك 

غيــر مكتتــب فيهــا فســيقوم متعهــدي التغطيــة بشــراء تلــك األســهم الجديــدة المتبقيــة وســتخصص لــه.

ويجــب علــى األشــخاص المســتحقين االتصــال بالوســيط الــذي تــم االكتتــاب مــن خاللــه للحصــول علــى أيــة معلومــات إضافيــة. وســوف يتــم اإلعــالن 
عــن نتائــج التخصيــص فــي موعــد أقصاه يــوم **/**/****هـــ )الموافــق **/**/****م(.

١٥-٣  السوق المالية السعودية )تداول(

تــم تأســيس نظــام تــداول فــي عــام 2001م كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق الماليــة اإللكترونــي، وبــدأ تــداول األســهم اإللكترونــي فــي المملكــة 
عــام 1990م. تتــم عمليــة التــداول مــن خــالل نظــام إلكترونــي متكامــل ابتــداًء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهــاًء بتســويتها. ويتــم التــداول كل يــوم عمــل مــن 
أيــام األســبوع مــن يــوم األحــد حتــى يــوم الخميــس علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة 10 صباحــاً وحتــى الســاعة 	 عصــراً ويتــم خاللهــا تنفيــذ األوامــر. 

أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة 0	:9 صباحــاً وحتــى الســاعة 10 صباحــاً.

ويتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــالل مطابقــة آليــة لألوامــر، ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقــاً للســعر. وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق 
أوالً وهــي األوامــر المشــتملة علــى أفضــل األســعار، وتليهــا األوامــر محــددة الســعر، وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر فإنــه يتــم تنفيذهــا 

وفقــاً لتوقيــت اإلدخــال.
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يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــالل قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع تــداول علــى اإلنترنــت، ويتــم توفيــر بيانــات الســوق 
.)2+T( بشــكل فــوري لمــزودي المعلومــات المعروفيــن مثــل »رويتــرز«. وتتــم تســوية الصفقــات آليــاً خــالل يومــي عمــل حســب

وينبغــي علــى الشــركة اإلفصــاح عــن جميــع القــرارات والمعلومــات المهمــة بالنســبة للمســتثمرين عبــر نظــام »تــداول«. ويتولــى نظــام تــداول مســؤولية 
مراقبــة الســوق، بهــدف ضمــان عدالــة التــداول وكفــاءة عمليــات الســوق.

١٥-٤  تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي

تــم تقديــم طلــب لــدى الهيئــة لتســجيل وطــرح أســهم حقــوق األولويــة فــي ســوق األســهم الســعودية وطلــب لــدى الســوق الماليــة )تــداول( إلدراجهــا 
وتمــت الموافقــة علــى نشــرة اإلصــدار هــذه وتــم الوفــاء بالمتطلبــات كافــة.

ومــن المتوقــع اعتمــاد التســجيل وبــدء التــداول فــي أســهم حقــوق األولويــة فــي ســوق األســهم الســعودية بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التخصيــص النهائــي 
ألســهم حقــوق األولويــة، وســوف يعلــن عــن ذلــك فــي حينــه فــي موقــع تــداول اإللكترونــي. وتعتبــر التواريــخ المذكــورة فــي هــذه النشــرة مبدئيــة ويمكــن 

تغييرهــا بموافقــة هيئــة الســوق الماليــة.

وبالرغــم مــن أن األســهم القائمــة مســجلة فــي ســوق األســهم الســعودية وأن الشــركة مدرجــة أســهمها فــي الســوق الماليــة )تــداول(، إال أنــه ال يمكــن 
التــداول فــي األســهم الجديــدة إال بعــد اعتمــاد التخصيــص النهائــي لألســهم وإيداعهــا فــي محافــظ المكتتبيــن. ويحظــر حظــرا تامــا التــداول فــي 

األســهم الجديــدة قبــل اعتمــاد عمليــة التخصيــص.

يتحمــل المكتتبــون ومقدمــو العــروض فــي الطــرح المتبقــي الذيــن يتعاملــون فــي نشــاطات التــداول المحظــورة هــذه المســؤولية الكاملــة عنهــا ولــن 
تتحمــل الشــركة أي مســؤولية قانونيــة فــي هــذه الحالــة.



المستندات المتاحة للمعاينة

.١٦
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١٦-  المستندات المتاحة للمعاينة

ســتكون المســتندات التاليــة متاحــة للمعاينــة فــي المقــر الرئيســي للشــركة الكائــن فــي مدينــة الدمــام وذلــك خــالل ســاعات العمــل الرســمية )مــن 
الســاعة 0	:7 صباحــاً حتــى الســاعة 0	:	 مســاًء( قبــل 14 يــوم مــن تاريــخ الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال وســتبقى هــذه 

المســتندات متاحــة للمعاينــة حتــى نهايــة الطــرح:

المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة:

شهادة السجل التجاري للشركة. 	
النظام األساسي للشركة. 	
عقد التأسيس للشركة. 	

الموافقات المتعلقة بأسهم زيادة رأس المال:

قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس المال. 	
موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق األولوية. 	
موافقة شركة تداول السعودية )تداول( على إدراج أسهم حقوق األولوية. 	

التقارير والخطابات والمستندات:

التراخيص لتشغيل مصانع الشركة. 	
اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب. 	
الموافقــات الخطيــة مــن قبــل المستشــار المالــي ومديــر االكتتــاب ومتعهــد بالتغطيــة، والمستشــار القانونــي علــى اســتخدام اســمهم وشــعارهم  	

وإفاداتهــم ضمــن نشــرة اإلصــدار.
الموافقات الخطية من قبل المحاسبين القانونيين على استخدام اسمهم وشعارهم ضمن نشرة اإلصدار. 	
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