
الشركة�السعودية�لصناعة�الورق�(«صناعة�الورق»�أو�«الشركة»)�شركة�مساهمة�سعودية،�تأسست����البداية�كفرع�لمؤسسة�فردية�
تحت�مس���«المؤسسة�السعودية�لصناعة�اللب�والورق»����تار�خ�١٤١٠/٠٤/١٥هـ�(الموافق�١٩٨٩/١١/١٣م)�وتم�قيدها����ال��ل�
التجاري�رقم�(١٩٥٤٠)،�ومن�ثم�تحولت�إ���شركة�ذات�مسؤولية�محدودة�تحت�مس���«الشركة�السعودية�لصناعة�الورق»�بموجب�
ال��ل�التجاري�رقم�(٢٠٥٠٠٢٨١٤١)�وتار�خ�١٤١٥/٠١/١٠هـ�(الموافق�١٩٩٤/٠٦/٢٠م)�الصادر�من�مدينة�الدمام،�و�عدها�تحولت�
الشركة�إ���شركة�مساهمة�بموجب�القرار�الوزاري�رقم�(٦٣٥)�وتار�خ�١٤٢٧/٠٣/١٢هـ�(الموافق�٢٠٠٦/٠٤/١٠م)�وتم�إدراج�أسهم�
الشركة�بتار�خ�١٤٢٧/٠٥/١٧هـ�(الموافق�٢٠٠٦/٠٦/١٤م)،�ومقرها�الرئ��������مدينة�الدمام����المملكة�العر�ية�السعودية.�و�بلغ�
�
ً
رأس�مال�الشركة�ا��ا���اثنان�و�سعون�مليون�(٩٢,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي،�مقسم�إ����سع�مالي�ن�ومئتان�ألف�(٩,٢٠٠,٠٠٠)�سهما
�(«األسهم»)�بقيمة�اسمية�قدرها�عشرة�(١٠)�ر�االت�للسهم�الواحد�مدفوعة�القيمة�بال�امل�(و�شار�إل��ا�منفردة�بـ�«سهم�حا��»� عادياً
ومجتمعة�بـ�«األسهم�ا��الية»).�وكما����تار�خ�هذه�ال�شرة�(«ال�شرة»)،�المساهمون�الكبار�للشركة�(الذين�يمل�ون�٥٪�أو�أك���من�أسهم�
الشركة)�هو�رائد�عبد�الرحمن�عبد�العز�ز�المشعل�والذي�يملك�(٣,٢٦٤,٤٣٩)�سهم�أي�ما��س�تھ�(٣٥٫٤٨٪)�من�أسهم�الشركة�قبل�
الطرح.�أو����مجلس�إدارة�الشركة����قراره�بتار�خ�١٤٤١/٠١/١٧هـ�(الموافق�٢٠١٩/٠٩/١٦م)�بز�ادة�رأس�مال�الشركة�من�خالل�
طرح�أسهم�حقوق�أولو�ة�بقيمة�مائة�وخمسون�مليون�(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي�والذي�قامت�الشركة�باإلعالن�عنھ����تداول�
بتار�خ�١٤٤١/٠١/١٧هـ�(�الموافق�٢٠١٩/٠٩/١٦م)،�وقد�قام�مجلس�إدارة�الشركة�بتعديل�توص�تھ����قراره�بتار�خ�١٤٤١/٠٩/٠٥هـ�
�(١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون� مائة� بقيمة� أولو�ة� أسهم�حقوق� الشركة�من�خالل�طرح� مال� رأس� بز�ادة� (الموافق�٢٠٢٠/٠٤/٢٨م)�
ر�ال�سعودي�والذي�تم�اإلعالن�عنھ����تداول�بتار�خ�١٤٤١/٠٩/٠٧هـ�(الموافق�٢٠٢٠/٠٤/٣٠م)�وذلك��عد�ا��صول�ع���جميع�

الموافقات�النظامية�الالزمة�وموافقة�ا��معية�العامة�غ���العادية.�

و���يوم�••/••/••••هـ�(الموافق�••/••/••••م)،�وافقت�ا��معية�العامة�غ���العادية�للشركة�ع���ز�ادة�رأسمال�الشركة�من�خالل�إصدار�
أسهم�حقوق�أولو�ة�(«االكتتاب»)،�و�تمثل�االكتتاب����طرح�عشرة�مالي�ن�(١٠,٠٠٠,٠٠٠)�سهم�عادي�جديد�(«أسهم�حقوق�األولو�ة»�
أو�«األسهم�ا��ديدة»)��سعر�طرح�يبلغ�(١٠)�عشرة�ر�االت�سعودية�للسهم�الواحد�(«سعر�الطرح»)،�و�قيمة�اسمية�قدرها�(١٠)�عشرة�
ر�االت�سعودية�وذلك�لز�ادة�رأس�مال�الشركة�من�اثنان�و�سعون�مليون�(٩٢,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي�مقسم�إ����سع�مالي�ن�ومئتان�
�ومئتان�

ً
ألف�(٩,٢٠٠,٠٠٠)�سهم�عادي�إ���مائة�واثنان�و�سعون�مليون�(١٩٢,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي�مقسم�إ����سعة�عشر�مليونا

ألف�(١٩,٢٠٠,٠٠٠)�سهم�عادي.

سوف�يتم�إصدار�حقوق�األولو�ة�كأوراق�مالية�قابلة�للتداول�(و�شار�إل��ا�مجتمعة�بـ�«حقوق�أولو�ة»�ومنفردة�بـ�«حق�أولو�ة»)�
للمساهم�ن�المالك�ن�لألسهم�ب��اية�تداول�يوم�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�المتضمنة�الموافقة�ع���ز�ادة�رأس�المال�(«تار�خ�
األحقية»)�والمقيدين������ل�مساه���الشركة�لدى�مركز�اإليداع������اية�ثا�ي�يوم�تداول�ي���يوم�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���
العادية�المتضمنة�الموافقة�ع���ز�ادة�رأس�المال�بتار�خ�••/••/••••هـ�(الموافق�••/••/••••م)�(و�شار�إل��م�مجتمع�ن�بـ�«المساهم�ن�
المقيدين»�ومنفردين�بـ�«المساهم�المقيد»)�ع���أن�تودع�تلك�ا��قوق����محافظ�المساهم�ن�المقيدين��عد�ا�عقاد�ا��معية�العامة�
غ���العادية��عدد�(١٫٠٨٧)�حق�تقر�با�ل�ل�(١)�سهم�من�أسهم�الشركة�و�عطي��ل�حق���املھ�أحقية�االكتتاب��سهم�واحد�جديد�

وذلك��سعر�الطرح.

وسي�ون�بإم�ان�المساهم�ن�المقيدين�وغ��هم�من�عامة�المس�ثمر�ن�(«المس�ثمر�ن�ا��دد»)�–�الذين�يجوز�لهم�تداول�ا��قوق�
واالكتتاب����األسهم�ا��ديدة�-�التداول�واالكتتاب����أسهم�حقوق�األولو�ة����السوق�المالية�السعودية�(«تداول»�أو�«السوق»).�وتبدأ�
ف��ة�التداول�وف��ة�االكتتاب����يوم�••�••/••/••••هـ�(الموافق�••/••/••••م)�ع���أن�ت�ت���ف��ة�التداول����يوم�••�••/••/••••هـ�(الموافق�
••/••/••••م)�(«ف��ة�التداول»)،�ب�نما��ستمر�ف��ة�االكتتاب�ح�����اية�يوم�••�••/••/••••هـ�(الموافق�••/••/••••م)�(«ف��ة�االكتتاب»).�
وتجدر�اإلشارة�إ���أن�ف��ة�التداول�وف��ة�االكتتاب�سوف�تبدآن����نفس�اليوم����ح�ن��ستمر�ف��ة�التداول�ح���ان��اء�اليوم�السادس�

من�بداية�الف��ة،�ب�نما��ستمر�ف��ة�االكتتاب�ح�����اية�اليوم�التاسع�من�بداية�نفس�الف��ة.�

وسي�ون�بإم�ان�المساهم�ن�المقيدين�تداول�حقوق�األولو�ة�خالل�ف��ة�التداول�وذلك�من�خالل�بيع�ا��قوق�المك�سبة�أو�جزء�م��ا�
أو�شراء�حقوق�إضافية�عن�طر�ق�السوق.�كما�سي�ون�بإم�ان�المس�ثمر�ن�ا��دد�خالل�ف��ة�التداول�القيام��شراء�حقوق�عن�طر�ق�

السوق�و�يع�ا��قوق�ال���يتم�شراؤها�خالل�ف��ة�التداول.�

�لما�ي��:
ً
وس�تاح�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة�ع���مرحلھ�واحدة�وفقا

١� س�تاح����هذه�الف��ة���ميع�المساهم�ن�المقيدين�والمس�ثمر�ن�ا��دد�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة.-

٢� س�تاح�للمساهم�المقيد�االكتتاب�مباشرة��عدد�أسهمھ�خالل�ف��ة�االكتتاب.�و���حال�شراءه�حقوقا�جديدة�فس�تاح�-
لھ�االكتتاب���ا�ان��اء�ف��ة��سو���ا�(يومي�عمل).

٣� س�تاح�للمس�ثمر�ن�ا��دد�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة��عد��سو�ة�عملية�شراء�ا��قوق�مباشرة�(يومي�عمل).�-

٤� س�تاح�االكتتاب�إلك��ونيا�عن�طر�ق�المحفظة�االس�ثمار�ة����منصات�وتطبيقات�التداول�ال���يتم�من�خاللها�إدخال�-
أوامر�البيع�والشراء�باإلضافة�إ���االكتتاب����القنوات�والوسائل�األخرى�المتوفرة�لدى�الوسيط.

و���حال�تبقى�أسهم�لم�يكت�ب���ا��عد�ان��اء�ف��ة�االكتتاب�(«األسهم�المتبقية»)�فستطرح�تلك�األسهم�ع���عدد�من�المس�ثمر�ن�ذوي�
الطا�ع�المؤس����(و�شار�إل��م�بـ�«المؤسسات�االس�ثمار�ة»)�(و�شار�إ���عملية�الطرح�هذه�بـ�«الطرح�المتبقي»).�وتقوم�تلك�المؤسسات�
�يوم�••�

ً
االس�ثمار�ة�بتقديم�عروضها�لشراء�األسهم�المتبقية�وس�تم�استقبال�تلك�العروض�ابتداء�من�الساعة�العاشرة�صباحا

••/••/••••هـ�(الموافق�••/••/••••م)�وح���الساعة�ا��امسة�مساءا�من�يوم�••�••/••/••••هـ�(الموافق�••/••/••••م)�(«ف��ة�الطرح�
المتبقي»).�وس�تم�تخصيص�األسهم�المتبقية�للمؤسسات�االس�ثمار�ة�ذات�العرض�األع���ثم�األقل�فاألقل�(شرط�أن�ال�يقل�عن�سعر�
الطرح)�ع���أن�يتم�تخصيص�األسهم�بالتناسب�ع���المؤسسات�االس�ثمار�ة�ال���تقدم�نفس�العرض.�أما�بال�سبة�لكسور�األسهم�
فس�تم�إضاف��ا�لألسهم�المتبقية�ومعامل��ا�بالمثل،�وس�تم��سديد�إجما���سعر�الطرح�المحصل�من�عملية�الطرح�المتبقي�للشركة،�
وتوزع�با���متحصالت�عملية�الطرح�بدون�اح�ساب�أي�رسوم�أو�استقطاعات�(بما�يتجاوز�سعر�الطرح)�ع���مستحق��ا��ل�بحسب�ما�

�ستحقھ����موعد�أقصاه�••/••/••••هـ�(الموافق�••/••/••••م).

و���حال�لم�تكت�ب�المؤسسات�االس�ثمار�ة����جميع�األسهم�المتبقية�وكسور�األسهم،�فسيخصص�ما�تبقى�من�أسهم�لمتعهدي�
التغطية�اللذين�سيقومون��شرا��ا��سعر�الطرح�(فضالً�راجع�القسم�(١٢)�«�شروط�وأح�ام�و�عليمات�االكتتاب»).�وس�تم�اإلعالن�
عن�عملية�التخصيص�ال��ائية����موعد�أقصاه�••/••/••••هـ�(الموافق�••/••/••••م)�(«تار�خ�التخصيص»)�(فضال�راجع�القسم�
(١٢)�«شروط�وأح�ام�و�عليمات�االكتتاب»).�و�عد�اكتمال�عملية�االكتتاب،�سيصبح�رأس�مال�الشركة�مائة�واثنان�و�سعون�مليون�
�ومئتان�ألف�(١٩,٢٠٠,٠٠٠)�سهم�عادي.�وس�تم�استخدام�صا���

ً
(١٩٢,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي،�مقسم�إ����سعة�عشر�مليونا

متحصالت�الطرح����شراء�مواد�خام�عبارة�عن�لب�ال��رة�لتغذية�خطوط�اإلنتاج����الشركة�السعودية�لصناعة�الورق�وإعادة�بناء�
أصول�الشركة�لتحس�ن�جودة�االنتاج�وشراء�ماكينات�لز�ادة�كمية�االنتاج����شركة�تحو�ل�الورق�وسداد�جزء�من�القروض�البنكية�
المستحقة�ع���الشركة�(فضال�راجع�القسم�(٦)�«استخدام�متحصالت�الطرح»).�إن�جميع�أسهم�الشركة�من�فئة�واحد،�وال��عطي�
أي�سهم���املھ�حقوق�تفضيلية.�وست�ون�األسهم�ا��ديدة�مدفوعة�القيمة�بال�امل�ومساو�ة�تماما�لألسهم�القائمة.�و�عطي��ل�سهم�
��املھ�ا��ق����صوت�واحد�و�حق�ل�ل�مساهم����الشركة�(«المساهم»)�حضور�اجتماع�ا��معية�العامة�للمساهم�ن�(«ا��معية�
العامة»)�(سواء�العادية�أو�غ���العادية)�والتصو�ت�فيھ.�وس�ستحق�مال�و�األسهم�ا��ديدة�أي�أر�اح��علن�الشركة�عن�توز�عها��عد�

تار�خ�إصدارها�(إن�وجدت).�

تم�إدراج�أسهم�الشركة����السوق�(�عدد�سبع�مالي�ن�ومئتان�ألف�(٧,٢٠٠,٠٠٠)�سهم�و�قيمة�إسمية�قدرها�عشرة�(١٠)�ر�االت�للسهم�
الواحد�وال���تمثل�٣٠٪�من�رأس�مال�المصدر�البالغ�٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي)�بتار�خ�١٤٢٧/٠٥/١٧هـ�(الموافق�٢٠٠٦/٠٦/١٤م).�
�بز�ادة�رأسمالها�بتار�خ�١٤٢٩/٠٤/٠٦هـ�(الموافق�٢٠٠٨/٠٤/١٢م)�من�(٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠)�مئتان�وأر�عون�

ً
قد�قامت�الشركة�الحقا

مليون�ر�ال�سعودي�إ���(٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠)�ثالثمائة�مليون�ر�ال�سعودي�عن�طر�ق�تحو�ل�مبلغ�ستون�مليون�(٦٠,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�
سعودي�من�بند�األر�اح�المبقاه�ومنح�سهم�مجا�ي�ل�ل�٤�أسهم�ليصبح�عدد�األسهم�(٣٠,٠٠٠,٠٠٠)�ثالثون�مليون�سهم.�كما�قامت�
(الموافق�٢٠١٢/٠٤/٠٢م)�من�(٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠)�ثالثمائة�مليون�ر�ال�سعودي� بتار�خ�١٤٣٣/٠٥/١٠هـ� بز�ادة�رأسمالها� الشركة�
إ���(٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠)�ثالثمائة�وخمسة�وسبعون�مليون�ر�ال�سعودي�عن�طر�ق�منح�سهم�مجا�ي�ل�ل�٤�أسهم�ليصبح�عدد�األسهم�
�وخمسمائة�ألف�سهم.�وز�ادة�رأسمالها�بتار�خ�١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ�(الموافق�٢٠١٤/٠٥/٠٤م)�

ً
(٣٧,٥٠٠,٠٠٠)�سبعة�وثالثون�مليونا

من�(٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠)�ثالثمائة�وخمسة�وسبعون�مليون�ر�ال�سعودي�إ���(٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�أر�عمائة�وخمسون�مليون�ر�ال�سعودي�
عن�طر�ق�منح�سهم�مجا�ي�ل�ل�٥�أسهم�ليصبح�عدد�األسهم�(٤٥,٠٠٠,٠٠٠)�خمسة�وأر�عون�مليون�سهم.�كما�وقد�قامت�الشركة�
بتار�خ�١٤٣٩/١٢/٣٠هـ�(الموافق�٢٠١٨/٠٩/١٠م)�بتخفيض�رأسمالها�من�(٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�أر�عمائة�وخمسون�مليون�ر�ال�سعودي�
إ���(٢٤٥,٠٠٠,٠٠٠)�مئتان�وخمسة�وأر�عون�مليون�ر�ال�سعودي،�و�التا���تخفيض�عدد�أسهم�الشركة�من�(٤٥,٠٠٠,٠٠٠)�خمسة�
�وخمسمائة�ألف�سهم�و��سبة�تخفيض�قدرها�(٤٥٫٥٦٪)،�و�معدل�

ً
وأر�عون�مليون�سهم�إ���(٢٤,٥٠٠,٠٠٠)�أر�عة�وعشرون�مليونا

تخفيض�(٠٫٩١١)�سهم�ل�ل�سهم�ن.�كما�تم�تخفيض�رأس�المال�من�(٢٤٥,٠٠٠,٠٠٠)�مئتان�وخمسة�وأر�عون�مليون�ر�ال�سعودي�
�
ً
إ���(٩٢,٠٠٠,٠٠٠)�اثنان�و�سعون�مليون�ر�ال�سعودي،�و�التا���تخفيض�عدد�األسهم�من�(٢٤,٥٠٠,٠٠٠)�أر�عة�وعشرون�مليونا
�وثالثمائة�ألف�

ً
وخمسمائة�ألف�سهم�إ���(٩,٢٠٠,٠٠٠)��سع�مالي�ن�ومئتان�ألف�عن�طر�ق�إلغاء�(١٥,٣٠٠,٠٠٠)�خمسة�عشر�مليونا

،�و�معدل�تخفيض�سهم�ل�ل�(١,٦٠١)�سهم،�وذلك��عدما�حصلت�ع���
ً
سهم،�و��سبة�تخفيض����رأسمالها�مقدارها�(٦٢٫٤٥٪)�تقر�با

�وا��معية�العامة�(غ���العادية)�المنعقدة����يوم�اإلثن�ن�١٤٤١/٠٣/٠٧هـ�(الموافق�٢٠١٩/١١/٠٤م).
ً
�افة�الموافقات�المطلو�ة�نظاما

يتم�حاليا�تداول�األسهم�القائمة�للشركة����السوق�المالية�السعودية.�وقد�تقدمت�الشركة�بطلب�لهيئة�السوق�المالية�بالمملكة�
العر�ية�السعودية�(«الهيئة»)�ل���يل�وطرح�األسهم�ا��ديدة�كما�قدمت�طلب�إ���تداول�لقبول�إدراجها،�وقد�تم�تقديم�جميع�
المس�ندات�المطلو�ة�والوفاء�ب�افة�متطلبات�ا��هات�ذات�العالقة�وتمت�الموافقة�ع����شرة�اإلصدار�هذه.�ومن�المتوقع�أن�يبدأ�
�راجع�

ً
تداول�األسهم�ا��ديدة����السوق�خالل�ف��ة�قص��ة��عد�االن��اء�من�عملية�تخصيص�األسهم�ا��ديدة�ورد�الفائض�(فضال

الصفحة�رقم�(ط)�«التوار�خ�المهمة�وإجراءات�االكتتاب»).�وسي�ون�التداول����األسهم�ا��ديدة�-��عد����يلها�وقبول�إدراجها�
-�متاحا�لمواط���المملكة�العر�ية�السعودية�والمقيم�ن�ف��ا�إقامة�نظامية�ومواط���الدول�األعضاء����مجلس�التعاون�ا��لي���
والشر�ات�وصناديق�االس�ثمار�السعودية�وا��ليجية�باإلضافة�إ���المس�ثمر�ن�األجانب�المؤهل�ن�بموجب�القواعد�المنظمة�الس�ثمار�
المؤسسات�المالية�األجن�ية�المؤهلة����األوراق�المالية�المدرجة.�وعالوة�ع���ذلك،�يحق�للفئات�األخرى�من�المس�ثمر�ن�األجانب�
ا��صول�ع���الفوائد�االقتصادية�المرتبطة�باألسهم�ا��ديدة�من�خالل�إبرام�اتفاقيات�مبادلة�مع�األ��اص�المرخص�لهم�من�
قبل�الهيئة�(«ال��ص�المرخص�لھ»)،�مع�العلم�أن�ال��ص�المرخص�لھ�سي�ون����هذه�ا��الة�المالك�القانو�ي�الم��ل�لألسهم.

ي�ب���قراءة��شرة�اإلصدار�هذه�بال�امل�ودراسة�قسم�«إشعار�مهم»����الصفحة�(أ)�والقسم�(٢)�«عوامل�المخاطرة»�الواردين����هذه�
ال�شرة�قبل�اتخاذ�قراراس�ثماري�يتعلق�با��قوق�أو�باألسهم�ا��ديدة.�

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

الشركة�السعودية�لصناعة�الورق

الشركة�السعودية�لصناعة�الورق����شركة�مساهمة�سعودية�بموجب�القرار�الوزاري�رقم�(٦٣٥)�وتار�خ�١٤٢٧/٠٣/١٢هـ�(الموافق�٢٠٠٦/٠٤/١٠م)�و�مقيد����ال��ل�التجاري�رقم�(٢٠٥٠٠٢٨١٤١)�الصادر�
من�مدينة�الدمام�بتار�خ�١٤١٥/٠١/١٠هـ�(الموافق�١٩٩٤/٠٦/٢٠م).

طرح�(١٠,٠٠٠,٠٠٠)�سهم�عادي��سعر�طرح�يبلغ�١٠�ر�االت�سعودية�للسهم�الواحد�عن�طر�ق�إصدار�أسهم�حقوق�أولو�ة�بقيمة�إجمالية�تبلغ�(١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي،�وتمثل�ز�ادة����رأس�مال�الشركة�
ب�سبة�(١٠٨٫٧٪)�تقر�با�ليصبح�رأس�مال�الشركة�(١٩٢,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي.

فترة التداول: تبدأ من يوم ••/••/••••ه� (الموافق ••/••/••••م) وتنتهي في يوم ••/••/••••ه� (الموافق ••/••/••••م)

فترة االكتتاب: تبدأ من يوم ••/••/••••ه� (الموافق ••/••/••••م) وتنتهي في يوم ••/••/••••ه� (الموافق ••/••/••••م)

متعهد التغطيةمدير االكتتابالمستشار المالي

دمت�ضمن�طلب�ال���يل�وطرح�األوراق�المالية�بحسب�متطلبات�قواعد�طرح�األوراق�المالية�واالل��امات�المستمرة�الصادرة�عن�هيئة�السوق�المالية�بالمملكة�العر�ية�السعودية�
ُ
تحتوي��شرة�اإلصدار�هذه�ع���معلومات�ق

(المشار�إل��ا�بـ�«الهيئة»)�وطلب�قبول�إدراج�األوراق�المالية�بحسب�متطلبات�قواعد�اإلدراج�ا��اصة�بالسوق�المالية�السعودية.�و�تحمل�أعضاء�مجلس�اإلدارة�الذين�تظهر�أسماؤهم�ع���الصفحة�(ج)�مجتمع�ن�ومنفردين�
�امل�المسؤولية�عن�دقة�المعلومات�الواردة�����شرة�اإلصدار�هذه،�و�ؤكدون�بحسب�علمهم�واعتقادهم،��عد�إجراء�جميع�الدراسات�الممكنة�وإ���ا��د�المعقول،�أنھ�ال�توجد�أّي�وقا�ع�أخرى�يمكن�أن�يؤدى�عدم�تضمي��ا�
ال�شرة�إ���جعل�أّي�إفادة�واردة�ف��ا�مضللة.�وال�تتحمل�الهيئة�والسوق�المالية�السعودية�أّي�مسؤولية�عن�محتو�ات�هذه�ال�شرة،�وال��عطيان�أّي�تأكيدات�تتعلق�بدق��ا�أو�اكتمالها،�وتخليان�نفس��ما�صراحة�من�أّي�مسؤولية�

مهما��انت�عن�أّي�خسارة�ت�تج�عما�ورد����هذه�ال�شرة�أو�عن�االعتماد�ع���أّي�جزء�م��ا.

صدرت�هذه�ال�شرة�بتار�خ�١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ�(الموافق�٢٠٢٠/١٠/١٤م).

�لتوصية�مجلس�اإلدارة�وحصول�الشركة�ع���الموافقات�النظامية،�ولقد�تم��شر�دعوة�ال�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�للشركة�للموافقة�ع���إصدار�أسهم�حقوق�األولو�ة�بتار�خ�••/••/••••هـ�(الموافق�
ً
إن�طرح�أسهم�حقوق�األولو�ة�بموجب�هذه�ال�شرة�يتوقف�ع���موافقة�المساهم�ن�بز�ادة�رأس�المال�وفقا

،�و���ذلك�الوقت�سوف��عت���هذه�ال�شرة�الغية�وس�تم�إشعار�المساهم�ن�بذلك.
ً
••/••/••••م)،�وع���المساهم�ن�العلم�بأنھ�إذا�لم�يتم�ا��صول�ع���موافقة�المساهم�ن�ع���طرح�أسهم�حقوق�األولو�ة،�فإن�إصدار�أسهم�حقوق�األولو�ة�س�توقف�تلقائيا

 

 

    

 

 

 



أ

إشعار مهم
تحتوي نشرة اإلصدار هذه )»نشرة اإلصدار«( على تفاصيل وافية عن الشركة السعودية لصناعة الورق وعن أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب. وعند التقدم بطلب 
لالكتتاب في األسهم الجديدة، ستتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلبـاتهم تستنـد إلى المعلـومات التي تحتـويها نشرة اإلصدار هذه والتي يمكن الحصـول على نسخة منها من 
المقر الرئي�سي للشركة ومن مدير االكتتاب أو من خالل زيارة المواقع اإللكترونية لكل من الشركة )www.saudipaper.com( والمستشار المالي )www.wasatah.com.sa( وموقع 

 .)www.cma.org.sa( هيئة السوق المالية

 قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، وفي حال عدم 
ً
سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن )14( يوما

موافقة الجمعية العامة غير العادية خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل وطرح حقوق األولوية ُعّدت موافقة الهيئة ملغاة.

وقد قامت الشركة بتعيين شركة الوساطة المالية )»وساطة كابيتال«( كمستشار مالي )»المستشار المالي«( وشركة الجزيرة لألسواق المالية )»الجزيرة كابيتال«( مدير االكتتاب 
)»مدير االكتتاب«(. كما قامت الشركة بتعيين شركة الوساطة المالية )»وساطة كابيتال«( للعمل كمتعهد تغطية فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة 

بموجب هذه النشرة.

تحتوي نشرة اإلصدار على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر 
أسماؤهم في الصفحة )ج( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء الدراسات 
الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة 
السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت 

عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة اإلصدار هذه أو عن االعتماد على أي جزء منه.

 من المعلومات الواردة في هذه 
ً
و  على الرغم من أن الشركة قد قامت بكافة الدراسات المعقولة للتحري عن صحة المعلومات الواردة في هذه النشرة في تاريخ إصدارها، إال أن جزءا

النشرة تم الحصول عليها من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو أي من مدراءها أو أعضاء مجلس إدارتها أو المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة الواردة 
أسماؤهم في الصفحة )د، 	( )»المستشارون«( أي سبب لالعتقاد بأن هذه المعلومات غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات، وبالتالي 

ال يمكن تقديم أي التزام أو إفادة فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو اكتمالها. 

إن المعلومات التي تضمنتها نشرة اإلصدار هذه كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، السيما أن الوضع المالي للشركة وقيمة أسهم االكتتاب )البالغة 100,000,000 مائة مليون 
ريال سعودي( يمكن أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو العوامل 
األخرى الخارجة عن سيطرة الشركة )فضال راجع القسم )2( »عوامل المخاطرة«(. وال يجوز اعتبار تقديم نشرة اإلصدار هذه أو أية معلومات شفهية أو كتابية متعلقة بأسهم الطرح 

أو تفسيرها أو االعتماد عليها، بأي شكل من األشكال، على أنها وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في عملية االكتتاب. وتعتبر المعلومات الموجودة 
في نشرة اإلصدار هذه ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة. ويتحمل كل مستلم 
لنشرة اإلصدار هذه، وقبل اتخاذ قرار باالستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة هذا 

االستثمار والمعلومات الواردة بخصوصه في نشرة اإلصدار هذه لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )»المستثمرين الجدد«( – الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة - التداول واالكتتاب 
في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )»تداول« أو »السوق«(. وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( على أن تنتهي فترة 
التداول في يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( )»فترة التداول«(، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( )»فترة االكتتاب«(. وتجدر 
اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية 

اليوم التاسع من بداية نفس الفترة. 

ق إضافية عن طريق السوق،  وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقو�
كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول. 

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

 جديدة فسيتاح له االكتتاب بها انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.- 2
ً
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب. وفي حال شراءه حقوقا

سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة)يومي عمل(. - 3

سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أومر البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في - 4
القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي )ويشار إليهم بـ »المؤسسات 
االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح المتبقي«(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداء 
 يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وحتى الساعة الخامسة مساءا من يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( )»فترة الطرح المتبقي«(. 

ً
من الساعة العاشرة صباحا

وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على 
المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المحصل 
من عملية الطرح المتبقي للشركة وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح )بما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه ••/••/••••هـ )الموافق 

••/••/••••م(.
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ب

وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح 
 راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«(. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( )»تاريخ 

ً
)فضال

التخصيص«( )فضال راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«(.

المعلومات المالية
 
ً
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م واإليضاحات المرفقة بها وفقا

.)IFRS( للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

وقد تمت مراجعة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م من شركة الدكتور محمد العمري وشركاه. وتمت مراجعة البيانات المالية عن السنوات المنتهية في 
31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م من شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه. وتصدر الشركة قوائمها بالريال السعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات المستقبلية التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات ُمحددة وُمعلنة تم ذكرها في المواضع ذات العالقة. وقد تختلف ظروف التشغيل عن 
االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد أي ضمان أو تعهد في ما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء 

على العناية المهنية الالزمة. 

تمثل بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات حول التطلعات المستقبلية. وُيستدل على هذه البيانات المستقبلية بصورة عامة من خالل طريقة استخدام بعض الكلمات 
مثل »تعتزم/ تخطط« أو »تقدر« أو »تعتقد« أو »تتوقع« أو »من الممكن« أو »سوف« أو »ينوي« أو »ينبغي« أو »متوقع« أو »قد« أو »يعتقد« أو الصيغ النافية من هذه المفردات وغيرها 
 لألداء 

ً
من المفردات المقاربة أو المعاكسة لها في المعنى. وتعكس بيانات التطلعات هذه وجهة نظر الشركة الحالية وإدارتها فيما يتعلق بأحداث مستقبلية، ولكنها ليست ضمانا

المستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى أن تكون النتائج الفعلية أو األداء أو اإلنجازات التي تحققها الشركة، مختلفة بشكل كبير عن أية نتائج أو أداء أو إنجازات 
 
ً
 في بيانات تلك التطلعات. وقد تم استعراض أهم المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيال

ً
 أو ضمنا

ً
مستقبلية يمكن أن يعبر عنها صراحة

في أقسام أخرى من هذه النشرة )راجع القسم )2( »عوامل المخاطرة«(. وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة، أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من 
االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك المذكورة في هذه النشرة من توقعات واعتقادات أو تقديرات أو خطط. 

مع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، يجب على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت الشركة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة 
اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار أو )2( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. 
وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات تتضمنها هذه النشرة سواًء كان ذلك نتيجة معلومات إضافية جديدة أو نتيجة حوادث مستقبلية 
أو غير ذلك تتعلق بالشركة أو القطاع أو عوامل المخاطرة. ونتيجة لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر، واالفتراضات، فإن األحداث وظروف التطلعات المستقبلية المبينة في هذه 
، وعليه فإنه يجب على المستثمرين المحتملن دارسة جميع بيانات التطلعات المستقبلية على ضوء 

ً
النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة، أو ربما ال تحدث إطالقا

هذه التفسيرات، مع عدم االعتماد غير االزم على بيانات التطلعات المستقبلية.



ج

دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة: 

 لـالمنصباالسم
ً
الصفةالعمرالجنسيةممثال

األسهم المملوكة
تاريخ 

العضوية*** مباشر
غير 

مباشر*
نسبةإجمالي

20١٨/١١/0١م0.00%232-232غير تنفيذي مستقل50سعودي-الرئيسفهد بن محمد الداود

20١٨/١١/0١م----غير تنفيذي مستقل46سعودي-نائب الرئيسسليمان بن عبد العزيز الزبن

20١٨/04/27م0.25%22,722-22,722غير تنفيذي مستقل64سعودي-عضوفهد بن سعد الشعيبي

2020/03/١7م0.١6%١5,000-١5,000غير تنفيذي مستقل37سعودي-عضوعبد الله بن عبد الرحمن الخرا�شي

20١٩/١2/١١م----غير تنفيذي مستقل66سعودي-عضود. محمد بن سعود البدر

2020/3/23م----تنفيذي مستقل54سعودي-عضو منتدبعبد الله بن عودة العنزي

----------شاغر**

----------شاغر**

محمد بن عبدالوهاب السكيت
أمين سر 
المجلس

2020/05/١3م-----35سعودي-

المصدر: إدارة الشركة

* تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة أو األسهم المملوكة من قبل أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة سواء بشكل مباشر أو من خالل 
ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة

** سوف يتم ملىء الشغور وتعيين عضوين في مجلس اإلدارة بحد أق�شى قبل نهاية الربع الثالث لعام 2020م.

***لمزيد من التفاصيل حول التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس بخروج ودخول أعضاء خالل عامي 20١٨م و20١٩م وحتى تاريخ نشر هذه النشرة، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية ٩-5 »إدارة الشركة« من القسم 
٩ »المعلومات القانونية« من هذه النشرة.

عنوان الشركة

الشركة السعودية لصناعة الورق

ص ب 25٩٨ الدمام 34326-7١6٩

المدينة الصناعية الثانية – شارع الحساء

هاتــــف: ٨١2١0١6 ١3 ٩66+

فاكس: ٨١2320٩ ١3 ٩66+

 www.saudipaper.com :موقع إلكتروني

IR.Inquires@saudipaper.com :بريد إلكتروني

 

 

    

 

 

 

ممثل الشركة المفوض الثانيممثل الشركة المفوض األول

فهد سعد الشعيبي

الشركة السعودية لصناعة الورق

ص ب 25٩٨ الدمام 34326-7١6٩

الرياض – حي الياسمين

هاتــــف: 23064٩6 ١١ ٩66+ 

فاكس: ٨١2320٩ ١3 ٩66+

 www.saudipaper.com :موقع إلكتروني

fssheaibi@saudipaper.com :بريد إلكتروني

السيد سعد السيد

الشركة السعودية لصناعة الورق

ص ب 25٩٨ الدمام 34326-7١6٩

المدينة الصناعية الثانية – شارع األحساء

هاتــــف: ٨١2١0١6 ١3 ٩66+ 

فاكس: ٨١2320٩ ١3 ٩66+

 www.saudipaper.com :موقع إلكتروني

elsayed.saad@saudipaper.com :بريد إلكتروني
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سوق األسهم

السوق المالية السعودية )تداول(

طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم: 15

الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية

هاتــــف: 920001919 966+

فاكس: 2189133 11 966+

www.tadawul.com.sa :موقع إلكتروني

csc@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشارون

المستشار المالي

شركة الوساطة المالية 

شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال(

الرياض - شارع العليا العام 

ص.ب 50315، الرياض 11523

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 4944067 11 966+

فاكس: 4944205 11 966+

www.wasatah.com.sa :الموقع اإللكتروني

info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني

مدير االكتتاب

شركة الجزيرة لألسواق المالية

طريق الملك فهد

ص.ب 20438 الرياض 11455

المملكة العربية السعودية

هاتف: 2256000 11 966+

فاكس: 2256068 11 966+

 www.aljaziracapital.com.sa :الموقع اإللكتروني

contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد اإللكتروني

متعهد التغطية

شركة الوساطة المالية

شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال( 

الرياض - شارع العليا العام 

ص.ب 50315، الرياض 11523

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 4944067 11 966+

فاكس: 4944205 11 966+

www.wasatah.com.sa :الموقع اإللكتروني

info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني



ه

المستشار القانوني

شركة الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية

طريق الملك عبدالله، حي الورود

ص.ب 90549 الرياض 11623

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 2054555 11 966+

فاكس: 2054222 11 966+

www.ssfirm.com.sa :الموقع اإللكتروني

corporate@ssfirm.com.sa :البريد اإللكتروني

تنويه: جميع الجهات المذكورة أعاله أعطت موافقتها الكتابية على اإلشارة إلى أسمائها وشعاراتها وإفاداتها في السياق الذي ورد في نشرة اإلصدار هذه، كما لم يتم سحب تلك 
الموافقة كما في تاريخ هذه النشرة. 

المحاسبون القانونيون

المحاسبون القانونيون للشركة لعام 2016م و2017م

شركة الدكتور محمد العمري وشركاه – محاسبون قانونيون ومستشارون

الدمام - طريق األمير محمد بن فهد 

ص.ب 2590 الدمام 32415-4120

الدمام - المملكة العربية السعودية

هاتــــف: 8344311 13 966+

فاكس: 8338553 13 966+

www.alamri.com :الموقع اإللكتروني

info@alamri.com :البريد اإللكتروني

المحاسبون القانونيون للشركة لعام 2018م و2019م

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه – محاسبون قانونيون

الخبر، طريق خادم الحرمين الشريفين

صندوق بريد 4636 الخبر 31952

المملكة العربية السعودية

هاتف: 89333٧8 13 966+

فاكس: 8933349 13 966+

www.pkfalbassam.com :الموقع اإللكتروني

info.sa@pkf.com :البريد اإللكتروني

تنويه: أعطى المحاسبون القانونيون للشركة المذكورون أعاله موافقتهم الكتابية على نشر أسمائهم وشعاراتهم في نشرة اإلصدار هذه، كما لم يتم سحب تلك الموافقة كما في 
تاريخ هذه النشرة. 
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و

ملخص الطرح 
يجب على المستثمرين الراغبين في االكتتاب في أسهم هذا الطرح قراءة نشرة اإلصدار كاملة قبل اتخاذ قرارهم االستثماري المتعلق باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية، حيث أن 

ملخص الطرح غير كافي التخاذ قرار استثماري ومن الضروري مراعاة ما ورد في قسم )إشعار هام( وقسم )عوامل المخاطرة( من هذه النشرة. وفيما يلي ملخص عن الطرح:

الشركة أو الورق أو الشركة األم

الشركة السعودية لصناعة الورق )»الورق« أو »الشركة«( شركة مساهمة سعودية، تأسست بداية كفرع لمؤسسة فردية تحت مسمى »المؤسسة 
السعودية لصناعة اللب والورق« بسجل تجاري رقم )19540( وتاريخ 1410/04/15هـ )الموافق 1989/11/13م( صادر من مدينة الدمام. بتاريخ 
1414/12/27هـ )الموافق 1994/06/06م( تحولت الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى »الشركة السعودية لصناعة الورق« 
بموجب السجل التجاري رقم )2050028141(. وبموجب القرار الوزاري رقم )635( وتاريخ 1427/03/12هـ )الموافق 2006/04/10م( تحولت 
الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة. وبتاريخ 1427/05/17هـ )الموافق 2006/06/14م( تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )السوق 
الرئيسية(. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي )92,000,000( اثنان وتسعون مليون ريال سعودي، مقسم إلى )9,200,000( تسع ماليين ومئتان ألف سهم 

عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

أنشطة الشركة

تتلخص األغراض الرئيسة للشركة وفقا لنظامها األسا�سي 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- 

االستثمار في الصناعات المتنوعة بمجال الزيت والبتروكيماويات والصناعات المساندة لها وإدارة النفايات الصناعية الخطرة وغير الخطرة.	- 

كبار المساهمين
إن كبار المساهمين في الشركة، الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة، هو رائد عبد الرحمن عبد العزيز المشعل والذي يملك 

)3,264,439( سهم أي مانسبته )35.48%( من أسهم الشركة قبل الطرح.

الجمهور

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

تابعي المصدر.- 1

المساهمين الكبار في المصدر.- 2

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.- 3

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، 3، 4 أو 5( أعاله.- 6

أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاله. أو- 7

 ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.- 8
ً
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا

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

الغرض من الطرح
تهدف الشركة من خالل زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى شراء مواد خام عبارة عن لب الشجرة لتغذية خطوط اإلنتاج في الشركة 
السعودية لصناعة الورق وإعادة بناء أصول الشركة لتحسين جودة االنتاج وشراء ماكينات لزيادة كمية االنتاج في شركة تحويل الورق وسداد جزء 

من القروض البنكية المستحقة على الشركة.

إجمالي عدد أسهم الشركة القائمة 
والمصدرة قبل الطرح

تسع ماليين ومئتان ألف )9,200,000( سهم عادي.

عشرة )10( رياالت سعودي للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم

اثنان وتسعون مليون )92,000,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة قبل الطرح

إجمالي عدد األسهم الجديدة المطروحة 
لالكتتاب

عشرة ماليين )10,000,000( سهم عادي.

عشرة )10( رياالت سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح

مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي.القيمة اإلجمالية الطرح

السعر المعدل
تم تعديل سعر سهم الشركة في السوق المالية إلى )•( ريال سعودي للسهم وذلك قبل تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 

الخاصة بزيادة رأس المال، ويمثل ذلك انخفاض بسعر السهم بمقدار )•( ريال سعودي للسهم الواحد.

المساهمون المقيدون
المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل الشركة بنهاية تداول 

ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

عامة المستثمرين من األفراد والمؤسسات - غير المساهمين المقيدين- ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. المستثمرون الجدد 

المساهمون المقيدون والمستثمرون الجدد. المستثمرون المستهدفون

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع 
المساهمين المقيدين. ويجوز تداول الحق خالل فترة التداول. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح. 
وسيتم إيداع حقوق األولوية في محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال. وستظهر هذه الحقوق 

في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية.

عشرة ماليين )10,000,000( سهم عادي، والتي ستصدر نتيجة لزيادة رأس المال.األسهم الجديدة

معامل األحقية
يمنح كل مساهم مقيد )1.087( حق تقريبا عن كل )1( سهم واحد يملكه وهذا المعامل هو ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية 

للشركة. 



ز

عشرة ماليين )10,000,000( حق. عدد حقوق األولوية المصدرة

عشرة ماليين )10,000,000( سهم عادي.عدد األسهم الجديدة المتعهد بتغطيتها

إجمالي قيمة األسهم الجديدة المتعهد 
بتغطيتها

مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي.

 ومئتان ألف )19,200,000( سهم عادي.عدد األسهم المصدرة بعد زيادة رأس المال
ً
تسعة عشر مليونا

مائة واثنان وتسعون مليون )192,000,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال

نسبة األسهم المطروحة من رأس مال 
الشركة

.
ً
)108.7%( تقريبا

إجمالي المتحصالت المتوقع الحصول 
عليها وتحليل ووصف االستخدام المقترح 

لها

من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي.

وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب بشكل رئيس بعد خصم كافة تكاليف الطرح في شراء مواد خام عبارة عن لب الشجرة لتغذية خطوط 
اإلنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق وإعادة بناء أصول الشركة لتحسين جودة االنتاج وشراء ماكينات لزيادة كمية االنتاج في شركة تحويل 

الورق وسداد جزء من القروض البنكية المستحقة على الشركة.

ويوضح الجدول التالي االستخدام المتوقع لمتحصالت الطرح:

مليون ريال سعودي

51.8اعادة بناء األصول

35.9شراء لب الشجر

5سداد البنوك

92.7اإلجمالي

تكاليف الطرح
تبلغ قيمة تكاليف الطرح حوالي سبع ماليين وثالثمائة ألف )7,300,000( ريال سعودي، علما بأن هذا المبلغ تقديري )فضال راجع القسم )6( »استخدام 

متحصالت الطرح«(. 

صافي متحصالت الطرح بعد خصم تكاليف 
الطرح

من المتوقع أن تبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي اثنان وتسعون مليون وسبعمائة ألف )92,700,000( ريال سعودي ريال سعودي وذلك بعد خصم 
جميع تكاليف الطرح والبالغة سبع ماليين وثالثمائة ألف )7,300,000( ريال سعودي، علما بأن هذا المبلغ تقديري )فضال راجع القسم )6( »استخدام 

متحصالت الطرح«(.

استخدام متحصالت الطرح
سوف تستخدم الشركة صافي متحصالت الطرح لتغذية خطوط اإلنتاج و تحسين جودة اإلنتاج و سداد جزء من القروض البنكية المستحقة على 

الشركة. )فضال راجع القسم )6( »استخدام متحصالت الطرح«(.

تاريخ األحقية
المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة 

بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، وذلك بتاريخ ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

فترة التداول 
تبدأ فترة التداول يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وتستمر حتى نهاية يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( ويجوز خالل هذه الفترة 

لجميع حملة حقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب
تبدأ فترة االكتتاب يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وتستمر حتى نهاية يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( ويجوز خالل هذه الفترة 

لجميع حملة حقوق األولوية - سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

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

الطرح المتبقي

في حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )األسهم المتبقية( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي 
)المؤسسات االستثمارية(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداء من 
 يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وحتى الساعة الخامسة مساءا من يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( 

ً
الساعة العاشرة صباحا

)فترة الطرح المتبقي(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر 
الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها 

لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

دفع مبالغ التعويض )إن وجدت(
سيتم دفع مبالغ التعويض النقدي لألشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب كليا أو جزئيا في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور 
األسهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(، علما بأن مبالغ التعويض النقدي تمثل المبلغ الذي يزيد على 

سعر الطرح من صافي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم.

إدراج وتداول حقوق األولوية

تدرج حقوق األولية في تداول ويتم تداولها خالل فترة تداول حقوق األولية. ويكون لحقوق األولوية رمز منفصل ومستقل عن رمز األسهم الحالية للشركة 
على شاشة تداول.

 ويملك المساهمون المقيدون خالل فترة التداول عدة خيارات والتي تتضمن قيامهم ببيع الحقوق أو جزء منها في السوق أو شراء حقوق إضافية من 
خالل السوق أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال حقوق األولوية سواء ببيعها أو شراء حقوق إضافية. وسيكون للمستثمرين الجدد خالل فترة التداول الحق 

في شراء حقوق عن طريق السوق أو بيع تلك الحقوق أو جزء منها أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال الحقوق التي تم شراؤها خالل فترة التداول.

وسيقوم نظام »تداول« بإلغاء رمز حقوق األولوية للشركة على شاشة التداول بعد انتهاء فترة تداول حقوق األولوية، وبالتالي سيتوقف تداول حقوق 
األولوية مع انتهاء تلك الفترة. 

طريقة االكتتاب
يتم تقديم طلبات االكتتاب إلكترونيا عبر مواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها 

الوسطاء.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

ح

ممارسة االكتتاب في حقوق األولوية

يحق لألشخاص المستحقين ممارسة حقهم باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية عن طريق االكتتاب إلكترونيا عبر مواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية 
التي تتيح هذه الخدمات االكتتاب أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء. كما يمكن لألشخاص المستحقين ممارسة حقوق األولوية كالتالي:

يحق للمساهمين المقيدين خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق الممنوحة لهم في تاريخ األحقية وأي حقوق إضافية قاموا بشرائها خالل فترة - 1
التداول عن طريق االكتتاب في األسهم الجديدة. كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها. 

يحق للمستثمرين الجدد خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق التي قاموا بشرائها خالل فترة التداول عن طريق االكتتاب في األسهم الجديدة. كما - 2
يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.

وفي حال عدم قيام أي من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد بممارسة حقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، فسيتم 
طرح األسهم المرتبطة بتلك الحقوق في فترة الطرح المتبقي. 

قيمة الحق اإلرشادية

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

وستقوم »تداول« باحتساب ونشر قيمة الحق اإلرشادية خالل فترة التداول على موقعها اإللكتروني متأخرة بخمس دقائق، وسيقوم أيضا مزودو 
خدمات معلومات السوق بنشر هذه المعلومة حتى يتسنى للمستثمرين االطالع على قيمة الحق اإلرشادية عند إدخال األوامر.

هو السعر الذي يتم تداول الحق به علما بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب، وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية .سعر تداول الحق

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

تخصيص األسهم

سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل صحيح ومكتمل. وسيتم جمع كسور األسهم وإضافتها إلى األسهم 
المتبقية ومن ثم طرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي.

ستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع األسهم المتبقية، فيما ستوزع باقي متحصالت الطرح المتبقي بدون احتساب أي رسوم أو 
استقطاعات )أي ما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها الذين لم يكتتبوا كليا أو جزئيا في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور األسهم )فضال راجع القسم 

)12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«(.

يبدأ تداول األسهم الجديدة في »تداول« بعد استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها وإدراجها.تداول األسهم الجديدة 

سيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارهااألحقية في األرباح

حقوق التصويت
إن جميع أسهم الشركة من فئة واحد، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماما 
لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )سواء العادية 

أو غير العادية( والتصويت فيه.

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول أسهم الشركة، باستثناء القيود التنظيمية المفروضة على األسهم المدرجة بشكل عام.القيود المفروضة على تداول األسهم 

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق باستثناء المساهمين األجانب الذين ال يحق لهم شراء حقوق إضافية إال بموافقة الجهات المعنية.القيود المفروضة على تداول الحقوق

األسهم التي سبق للُمصدر إدراجها

تم إدراج أسهم الشركة في السوق )بعدد سبع ماليين ومئتان ألف )7,200,000( سهم وبقيمة إسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد والتي 
 بزيادة 

ً
تمثل 30% من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 240,000,000( بتاريخ 1427/05/17هـ )الموافق 2006/06/14م(. قد قامت الشركة الحقا

رأسمالها بتاريخ 1429/04/06هـ )الموافق 2008/04/12م( من )240,000,000( مئتان وأربعون مليون ريال سعودي إلى )300,000,000( ثالثمائة 
مليون ريال سعودي عن طريق منح سهم مجاني لكل 4 أسهم ليصبح عدد األسهم )30,000,000( ثالثون مليون سهم. كما قامت الشركة بزيادة رأسمالها 
بتاريخ 1433/05/10هـ )الموافق 2012/04/02م( من )300,000,000( ثالثمائة مليون ريال سعودي إلى )375,000,000( ثالثمائة وخمسة وسبعون 
 وخمسمائة ألف سهم. وزيادة 

ً
مليون ريال سعودي عن طريق منح سهم مجاني لكل 4 أسهم ليصبح عدد األسهم )37,500,000( سبعة وثالثون مليونا

رأسمالها بتاريخ 1435/07/05هـ )الموافق 2014/05/04م( من )375,000,000( ثالثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي إلى )450,000,000( 
أربعمائة وخمسون مليون ريال سعودي عن طريق منح سهم مجاني لكل 5 أسهم ليصبح عدد األسهم )45,000,000( خمسة وأربعون مليون سهم. 
كما وقد قامت الشركة بتاريخ 1439/12/30هـ )الموافق 2018/09/10م( بتخفيض رأسمالها من )450,000,000( أربعمائة وخمسون مليون ريال 
سعودي إلى )245,000,000( مئتان وخمسة وأربعون مليون ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من )45,000,000( خمسة وأربعون 
 وخمسمائة ألف سهم وبنسبة تخفيض قدرها )45.56%(، وبمعدل تخفيض )0.911( سهم لكل 

ً
مليون سهم إلى )24,500,000( أربعة وعشرون مليونا

سهمين. كما تم تخفيض رأس المال من )245,000,000( مئتان وخمسة وأربعون مليون ريال سعودي إلى )92,000,000( اثنان وتسعون مليون ريال 
 وخمسمائة ألف سهم إلى )9,200,000( تسع ماليين ومئتان ألف عن 

ً
سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من )24,500,000( أربعة وعشرون مليونا

، وبمعدل تخفيض سهم 
ً
 وثالثمائة ألف سهم، وبنسبة تخفيض في رأسمالها مقدارها )62.45%( تقريبا

ً
طريق إلغاء )15,300,000( خمسة عشر مليونا

 والجمعية العامة )غير العادية( المنعقدة في يوم اإلثنين 1441/03/07هـ 
ً
لكل )1,601( سهم، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة نظاما

)الموافق 2019/11/04م(.

عوامل المخاطرة
ينطوي االستثمار في أسهم حقوق األولوية على مخاطر معينة، ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى: )1( مخاطر تتعلق بأعمال الشركة، )2( مخاطر تتعلق 
بالسوق والقطاع و)3( مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة، وقد تمت استعراض هذه المخاطر في القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، والذي 

يتوجب دراسته بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري في الحقوق أو األسهم الجديدة.

شروط االكتتاب في أسهم حقوق األولوية
يجب على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب باألسهم الجديدة استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة. ولالطالع على شروط وأحكام وتعليمات 

االكتتاب يرجى مراجعة القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«.

التعديالت الجوهرية التي طرأت على

المعلومات التي تم اإلفصاح عنها في

آخر نشرة إصدار

 راجع القسم الفرعي )9-13( »المعلومات الجوهرية التي تغيرت 
ً
تمت موافقة الهيئة على نشر آخر نشرة إصدار للشركة في تاريخ 2006/04/10م. فضال

منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم« من القسم )9( »المعلومات القانونية« الذي يبين المعلومات الجوهرية التي تعتقد الشركة أنها 
تغيرت منذ ذلك التاريخ.

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



ط

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب 

التاريخالجدول الزم�ي

انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال 
 بأن المساهمين المستحقين 

ً
وتحديد تاريخ األحقية والمساهمين المستحقين علما

هم المساهمون المقيدون في سجل الشركة وال يتم تقييدهم إال بعد يومين من تاريخ 
االنعقاد

••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(

فترة التداول 
تبدأ فترة التداول يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وتستمر حتى نهاية يوم •• ••/••/••••هـ 
)الموافق ••/••/••••م( ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين 

مقيدين أو مستثمرين جدد - القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب
تبدأ فترة االكتتاب يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وتستمر حتى نهاية يوم •• ••/••/••••هـ 

)الموافق ••/••/••••م( ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين 
مقيدين أو مستثمرين جدد - ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

تنتهي فترة االكتتاب وينتهي استقبال طلبات االكتتاب بانتهاء يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(تاريخ انتهاء فترة االكتتاب

فترة الطرح المتبقي
 من يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وتستمر إلى الساعة الخامسة 

ً
تبدأ الساعة العاشرة صباحا

مساًء من يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(اإلشعار بالتخصيص النهائي 

دفع مبالغ التعويض )إن وجدت( لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا في 
االكتتاب كليا أو جزئيا ومستحقي كسور األسهم

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(

التاريخ المتوقع لبدء التداول في األسهم الجديدة
بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات الالزمة، سوف يتم اإلعالن عن تاريخ بدء التداول في األسهم الجديدة على 

موقع تداول

.)www.tadawul.com.sa( تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول

تواريخ اإلعالنات المهمة

تاريخ اإلعالنالُمعلناإلعالن

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةاإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةاإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(تداولاإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةاإلعالن عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في األسهم الجديدة 

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةإعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

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

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(تداول

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةاإلعالن عن نهاية فترة االكتتاب

اإلعالن عن:

نتائج االكتتاب	

تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها )إن وجدت( وبدء فترة الطرح المتبقي	

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

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةاإلعالن عن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(إيداعاإلعالن عن إضافة حقوق األولوية للشركة

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

تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول )www.tadawul.com.sa( وذلك بالتنسيق مع شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( لتحديد تاريخ 
إيداع األسهم.

كما تجدر اإلشارة بأنه في حال نشر إعالن يتعلق بالطرح في جريدة محلية بعد نشر نشرة اإلصدار يجب أن يتضمن اإلعالن ما يلي: 1( اسم الُمصدر ورقم سجله التجاري و2( األوراق 
المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها و3( العناوين واألماكن التي يمكن الجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار و4( تاريخ نشر نشرة 
 المتالك األوراق المالية شرائها أو االكتتاب فيها و6( اسم مدير االكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار المالي 

ً
 أو طرحا

ً
اإلصدار و5( بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوة

والمستشار القانوني و7( إخالء مسؤولية بالصيغة اآلتية: »ال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذا اإلعالن، وال 
 من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلعالن أو عن االعتماد على أّي جزء منه«.

ً
تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

ي

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو مستثمرين جدد. وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة 
باألشخاص المستحقين فإن أية أسهم متبقية لم يكتتب بها من قبل األشخاص المستحقين سوف تطرح على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي، 
ويتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات االكتتاب من خالل الوسائل والخدمات التي يوفرها الوسيط للمستثمرين، وذلك بشرط 

أن يكون للشخص المستحق حساب استثماري لدى أحد الوسطاء الذي يقدمون هذه الخدمات.

 إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل 
ً
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة

أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب لالكتتاب في األسهم الجديدة كليا أو جزئيا، في حالة عدم استيفائه ألي من 
شروط أو متطلبات االكتتاب. وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه ويمثل طلب االكتتاب عند تقديمه عقدا ملزما بين الشركة والمساهم المستحق.

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية 

ماهي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع المساهمين الملكين لألسهم يوم 
انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير 

العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد، وذلك بسعر الطرح.

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؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين 
في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وستظهر األسهم في محافظهم تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، 

ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات 
الوساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية. ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. وعليه فإن معامل األحقية هو )1.087( حق تقريبا لكل سهم )1( واحد مملوك 
للمساهم المقيد في تاريخ األحقية. ووفقا لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك ألف )1,000( سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له ألف وسبعة وثمانون )1087( حق مقابل ما يملكه 

من أسهم.

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

نعم، حيث سيتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر إغالق سهم 
الشركة في اليوم السابق خمسة عشر )15( ريال سعودي، وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون خمسة )5( رياالت سعودية.

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.



ك

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؟

 إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل 
ً
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة

أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم.

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

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك ألف )1,000( سهم في الشركة على النحو 
التالي: ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ( ومائتا )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع ألف وسبعة وثمانون )1087( حق على اعتبار أن لكل سهم )1.087( 

حق تقريبا. عليه فسيتم إيداع ثمانمائة وسبعون )870( حق في محفظة )أ( مئتان وسبعة عشر )217( حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق لَحَملة شهادات األسهم االكتتاب، لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات المستلمة أو شركة مركز إيداع األوراق 
المالية )»مركز اإليداع«(، وإحضار الوثائق الالزمة.

 تداولها مرة أخرى؟
ً
 إضافية

ً
هل يحق لمن اشترى حقوقا

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 يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك. وفي حال عدم ممارسة الحق يمكن أن 
يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية. 

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلة االكتتاب؟

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم احتساب قيمة التعويض )إن وجد( 
لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علما أن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح. 

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يحق للمساهم المالك للسهم قبل يومين من انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير 
العادية حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

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

لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟

نعم، حيث انه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية(، 
مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ولكن لن 

يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
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ل

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

سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر، بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك الكسور، واذا أكملت 
رقما صحيحا أو اكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة وإعالنات 
الشركة.

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: 

في حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني: IR.Inquires@saudipaper.com. وألسباب قانونية، سوف يكون بمقدور الشركة فقط تقديم 
المعلومات الواردة في هذا النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية أو 

االستثمارية.

ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام االكتتاب، فضال راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب« وبقية المعلومات الواردة في هذه النشرة.



م

ملخص المعلومات الرئيسية 
 ألنه ملخص، فإنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد تهم المساهمين وغيرهم من عامة 

ً
يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات األساسية الواردة في هذه النشرة. ونظرا

المستثمرين من المؤسسات واألفراد. ويتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو األسهم الجديدة.

نبذة عن الشركة 
الشركة السعودية لصناعة الورق )»الورق« أو »الشركة«( شركة مساهمة سعودية، تأسست بداية كفرع لمؤسسة فردية تحت مسمى »المؤسسة السعودية لصناعة اللب 
والورق« بسجل تجاري رقم )19540( وتاريخ 1410/04/15هـ )الموافق 1989/11/13م( صادر من مدينة الدمام. بتاريخ 1414/12/27هـ )الموافق 1994/06/06م( تحولت 
المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى »الشركة السعودية لصناعة الورق« بموجب السجل التجاري رقم )2050028141(. وبموجب القرار الوزاري رقم )635( 
وتاريخ 1427/03/12هـ )الموافق 2006/04/10م( تحولت الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة. وبتاريخ 1427/05/17هـ )الموافق 2006/06/14م( تم إدراج أسهم الشركة في 

السوق المالية السعودية )السوق الرئيسية( وتحولت الشركة إلى شركة مساهمة عامة. 

يبلغ رأس مال الشركة الحالي )92,000,000( اثنان وتسعون مليون ريال سعودي، مقسم إلى )9,200,000( تسع ماليين ومئتان ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( 
رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

 
ً
كما بتاريخ نشر هذه النشرة فإن المساهمين الكبار )الذيم يملكون 5% أو أكثر من رأس المال( هو رائد عبد الرحمن عبد العزيز المشعل وهو من المساهمين المؤسسين للشركة )علما

أن ليس له أي دور بالشركة حتى تاريخ هذه النشرة( ويملك )3,264,439( سهم أي مانسبته )35.48%( من أسهم الشركة قبل الطرح. 

ملخص أنشطة الشركة
تتلخص األغراض الرئيسة للشركة وفقا لنظامها األسا�سي 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. 

االستثمار في الصناعات المتنوعة بمجال الزيت والبتروكيماويات والصناعات المساندة لها وإدارة النفايات الصناعية الخطرة وغير الخطرة.	. 

تنقسم أنشطة الشركة الحالية إلى قطاعين رئيسين: 

قطاع الصناعة:	
يتمثل قطاع الصناعة في مجال صناعة ورق المنديل ومناشف )لفات( وعجينة الورق وايضا تحويل روالت الورق الصحي منتجات ورقية تباع في االسواق. 

2019م 2018م 2017م بالريال السعودي

505,390,014 510,427,965 478,419,659 قيمة إيرادات قطاع الصناعة

%96 %94 %93 نسبة إيرادات قطاع الصناعة من إجمالي اإليرادات

و تزاول الشركة نشاطها من خالل 4 شركات تابعة، شركة داخل السعودية وهي الشركة السعودية لتحويل الورق، و3 شركات خارج السعودية وهم الشركة المغربية لتحويل 
الورق*، شركة األردنية السعودية لتحويل الورق*، شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )لمزيد من المعلومات حول الشركات التابعة في هذا القطاع الرجاء مراجعة قسم 

»الشركات التابعة« من القسم رقم )3( »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها«(. 

*غير نشطة كما بتاريخ هذه النشرة.

قطاع التجارة والنقل:	
يتمثل قطاع التجارة والنقل في تجميع وفرز وكبس وبيع المخلفات الصلبة ومنها المخلفات الورقية والكرتونية والبالستيكية والمعدنية والزجاجية. 

2019م 2018م 2017م بالريال السعودي

21,736,235 31,028,503 37,398,714 قيمة إيرادات قطاع التجارة والنقل

%4 %6 %7 نسبة قطاع التجارة والنقل من إجمالي اإليرادات

و تزاول الشركة نشاطها من خالل 6 شركات تابعة، شركتان داخل السعودية وهما الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات والشركة السعودية لالستثمار والتطوير 
الصناعي، و4 شركات خارج السعودية وهم شركة المدار لتجارة الورق )المدار دبي(*، شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(*، شركة المدار لتجارة الورق )األردن(* وشركة المدار 
للورق )الجزائر( )لمزيد من المعلومات حول الشركات التابعة في هذا القطاع الرجاء مراجعة قسم »الشركات التابعة« من القسم رقم )3( »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها«(. 

*غير نشطة كما بتاريخ هذه النشرة.
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هيكل رأس مال الشركة
تم إدراج أسهم الشركة في السوق )بعدد سبع ماليين ومئتان ألف )7,200,000( سهم وبقيمة إسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد( بتاريخ 1427/05/17هـ )الموافق 
 بزيادة رأسمالها بتاريخ 1429/04/06هـ )الموافق 2008/04/12م( من )240,000,000( مئتان وأربعون مليون ريال سعودي إلى 

ً
2006/06/14م(. قد قامت الشركة الحقا

)300,000,000( ثالثمائة مليون ريال سعودي عن طريق منح سهم مجاني لكل 4 أسهم ليصبح عدد األسهم )30,000,000( ثالثون مليون سهم. كما قامت الشركة بزيادة رأسمالها 
بتاريخ 1433/05/10هـ )الموافق 2012/04/02م( من )300,000,000( ثالثمائة مليون ريال سعودي إلى )375,000,000( ثالثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي عن 
 وخمسمائة ألف سهم. وزيادة رأسمالها من )375,000,000( ثالثمائة وخمسة 

ً
طريق منح سهم مجاني لكل 4 أسهم ليصبح عدد األسهم )37,500,000( سبعة وثالثون مليونا

وسبعون مليون ريال سعودي إلى )450,000,000( أربعمائة وخمسون مليون ريال سعودي عن طريق منح سهم مجاني لكل 5 أسهم ليصبح عدد األسهم )45,000,000( خمسة 
وأربعون مليون سهم. كما وقد قامت الشركة بتاريخ 1439/12/30هـ )الموافق 2018/09/10م( بتخفيض رأسمالها من )450,000,000( أربعمائة وخمسون مليون ريال سعودي 
إلى )245,000,000( مئتان وخمسة وأربعون مليون ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من )45,000,000( خمسة وأربعون مليون سهم إلى )24,500,000( 
 وخمسمائة ألف سهم وبنسبة تخفيض قدرها )45.56%(، وبمعدل تخفيض )0.911( سهم لكل سهمين. كما تم تخفيض رأس المال من )245,000,000( 

ً
أربعة وعشرون مليونا

 
ً
مئتان وخمسة وأربعون مليون ريال سعودي إلى )92,000,000( اثنان وتسعون مليون ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من )24,500,000( أربعة وعشرون مليونا

 وثالثمائة ألف سهم، وبنسبة تخفيض في رأسمالها مقدارها 
ً
وخمسمائة ألف سهم إلى )9,200,000( تسع ماليين ومئتان ألف عن طريق إلغاء )15,300,000( خمسة عشر مليونا

 والجمعية العامة )غير العادية( المنعقدة في يوم اإلثنين 
ً
، وبمعدل تخفيض سهم لكل )1,601( سهم، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة نظاما

ً
)62.45%( تقريبا

1441/03/07هـ )الموافق 2019/11/04م(.

)الموافق 2020/04/28م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائة مليون  بتاريخ 1441/09/05هـ  في قراره  إدارة الشركة  أو�سى مجلس 
)100,000,000( ريال سعودي وذلك لشراء مواد خام عبارة عن لب الشجرة لتغذية خطوط اإلنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق وإعادة بناء أصول الشركة لتحسين 

جودة االنتاج وشراء ماكينات لزيادة كمية االنتاج في شركة تحويل الورق وسداد جزء من القروض البنكية المستحقة على الشركة.

حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بتاريخ ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(. وقد تم 
اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع السوق المالية السعودية )تداول(.

رؤية الشركة 
 على خطين متوازيين، تنمية اموال مساهمينها ورفع القيم السوقية للشركة من جهة، ووضع حلول تقنية 

ً
، وأن تعمل دائما

ً
تسعى الشركة ألن تكون من أسرع الشركات الكبرى نموا

مبتكرة فيما يتعلق بمعاييرنا الصارمة في الحفاظ على البيئة من جهة أخرى. 

رسالة الشركة 
زيادة العائد للمساهمين من خالل زيادة كفاءة اإلنتاج ونمو المبيعات.

استراتيجية الشركة 
تق�سي استراتيجية الشركة العمل على المحاور التالية:

زيادة المبيعات 	

رفع كفاءة اإلنتاج 	

 على منتجات مصنع  	
ً
 عاليا

ً
إبرام اتفاقيات مع كبار العمالء وخاصة عمالء مصنع روالت الورق لضمان رؤية مشتركة واستمرارية في التعامل والذي سيحقق طلبا

الروالت.

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة 
تشمل المزايا التنافسية للمجموعة مايلي:

الموقع االستراتيجي: المصنع الوحيد إلنتاج روالت الورق في السعودية ويعتبر األكبر في المنطقة. 	

الطاقة اإلنتاجية العالية: قدرة الشركة العالية في االنتاج والتي تشكل مايقارب 42% من حصة السوق المحلي. 	

الخدمات اللوجستية: خدمة العمالء بشكل أسرع مقارنة بالمنافسين الموجودين خارج المملكة العربية السعودية وذلك يعود لكونه المصنع الوحيد  	
في المنطقة. 



س

مقدمة عن السوق 
 في العالم عندما يتعلق األمر بالمنتجات الورقية، حيث أن نصيب الفرد من استهالك المناديل الورقية بالتجزئة 

ً
تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر األسواق نضجا

 بالمستهلك في المناطق المتقدمة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.
ً
مرتفع مقارنة

يقدر سوق المنتجات الورقية في المملكة العربية السعودية بنحو 810.9 مليون ريال سعودي في نهاية الربع الثالث من عام 2019م والذي يمثل زيادة بنسبة 7.0 % عن 758 مليون 
ريال سعودي في نهاية الربعالربع الثالث من عام 2018م.

الجزء األكبر من المنتجات الورقية في المملكة العربية السعودية هي مناديل الوجه والتي تقدر بـ 627.9 مليون ريال سعودي ،تليها المناديل المنزلية ومناديل الحمامات والتي تقدر 
بمبلغ 131.3 مليون ريال سعودي و46.3 مليون ريال سعودي على التوالي كما في الربع الثالث من عام 2019م.

 
ً
ارتفع حجم سوق مناديل الوجه من 585.6 مليون ريال سعودي إلى 627.9 مليون ريال سعودي من في 2019م مقارنة بـ 2018م. بينما تفقد عبوات مناديل الوجة أهميتها تدريجيا

ويتفوق عليها المناديل ذو الغالف البالستيكي، حيث أن الطلب على المناديل ذو الغالف البالستيكي في تزايد وذلك بسبب تفضيل المستهلكين لهذا النوع النخفاض سعره عن 
عبوات المناديل. حجم سوق مناديل الوجه ذو الغالف البالستيكي يقدر بـ 369.5 مليون ريال سعودي لعام 2019م مقارنة بـ 307.8 في عام 2018م، وحجم سوق المناديل المعلبة 

يقدر بـ 243.7 ريال سعودي في 2019م مقارنة بـ262.2 في 2018م. ويقدر حجم سوق مناديل الجيب بـ 14.7 مليون ريال سعودي في 2019م مقارنة بـ 15.6 في 2018م.

نما حجم سوق المناديل المنزلية من 121.2 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 131.3 مليون ريال سعودي في 2019م. يتكون سوق المناديل المنزلية من جزأين هما: سوق مناديل 
لفائف ماك�سي يقدر بـ 62.1 مليون في 2019م مقارنة بـ 55.6 مليون ريال سعودي في 2018م. ويقدر سوق مناديل الرول للمطابخ بـ 69.2 مليون ريال سعودي في 2019م مقارنة 

بـ65.3 مليون ريال سعودي في 2018م.

ونما حجم سوق مناديل الحمامات من 45.7 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 46.3 مليون ريال سعودي في 2019م. 

* تم استخدام إجمالي المتوسط المتحرك في حساب القيم المذكورة أعاله. 

المصدر: الشركة.

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

مخاطر تتعلق بأعمال الشركة	

مخاطر تتعلق بالسوق والقطاع	

مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة	
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ملخص المعلومات المالية
إن ملخص المعلومات المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م و2019م واإليضاحات 

المرفقة بها.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م م و31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م واإليضاحات 
.)IFRS( للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

ً
المرفقة بها وفقا

وقد تمت مراجعة البيانات المالية عن السنة المنتهية في31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م من شركة الدكتور محمد العمري وشركاه. وتمت مراجعة البيانات المالية عن 
السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م من شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه. وتصدر الشركة قوائمها بالريال السعودي.

قائمة المركز المالي )بآالف الرياالت السعودية(

السنة المالية
المنتهية في 

2016/12/31م
)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 

2017/12/31م
)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 

2018/12/31م
)مدققة(

الفترة المالية
المنتهية في

2019/12/31م
)مدققة(

658,442690,128826,192874,967مجموع الموجودات غير المتداولة 

444,574427,576336,595277,304موجودات الموجودات المتداولة

1,319,5411,253,7681,026,723935,746مجموع الموجودات 

508,587565,598437,241358,944مجموع المطلوبات غير المتداولة 

478,882404,452484,082475,857مجموع المطلوبات المتداولة 

987,469970,050921,323861,801مجموع المطلوبات

332,072283,718105,40073,945مجموع حقوق المساهمين

1,319,5411,253,7681,026,723935,746مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية للشركة

الفترة المالية
المنتهية في

2019/12/31م
)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 

2018/12/31م
)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 

2017/12/31م
)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 

2016/12/31م
)مدققة(

قائمة الدخل )بآالف الرياالت السعودية(

99,129 83,163 119,842 94,427 مجمل الربح )الخسارة(

30,669 )42,987( )168( )31,159( الخسارة من العمليات 

)19,075( )108,090( )44,735( )69,988( صافي الربح )الخسارة( قبل الزكاة

)27,468( )111,224( )47,982( )71,088( صافي خسارة السنة من العمليات المستمرة

المصدر: القوائم المالية للشركة

الفترة المالية
المنتهية في

2019/12/31م
)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 

2018/12/31م
)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 

2017/12/31م
)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 

2016/12/31م
)مدققة(

التدفقات النقدية )بآالف الرياالت السعودية(

22,845 24,249 24,084 39,023 النقد وما في حكمه في بداية السنة

38,074 29,229 )21,365( 127,189 صافي النقد وما في حكمه من األنشطة التشغيلية

)8,578( 7,887 )1,942( 21,454 صافي النقد وما في حكمه من األنشطة االستثمارية

)40,296( )35,563( 26,828 )163,100( صافي النقد وما في حكمه من األنشطة التمويلية

)10,800( 1,553 3,520 )14,456( صافي التغيير في النقد وما في حكمه للسنة

)86( )2,957( )3,356( )483( تأثير تقلبات معدل سعر الصرف

11,959 22,845 24,249 24,084 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية للشركة



ف

الفترة المالية
المنتهية في

2019/12/31م
)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 

2018/12/31م
)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 

2017/12/31م
)مدققة(

السنة المالية
المنتهية في 

2016/12/31م
)مدققة(

مؤشرات األداء الرئيسية

تحليل النسب الرئيسية

%19 %15 %23 %20 هامش إجمالي الربح )الخسارة(

%6 %8- %0 %7- هامش الربح )الخسارة( التشغيلي

%5- %21- %9- %15- هامش صافي الربح )الخسارة(

%10- %10- %10- %14- مصاريف بيع وتسويق كنسبة مئوية من المبيعات

%9- %10- %10- %12- مصاريف عمومية وإدارية كنسبة مئوية من المبيعات

%3- %11- %4- %5- العائد على األصول

%37- %106- %17- %21- العائد على حقوق الملكية

%934 %697 %271 %224 نسبة الدين إلى إجمالي حقوق الملكية*

المصدر: الشركة

* تتضمن نسبة الدين كافة قروض المجموعة القصيرة األجل والطويلة األجل
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التعريفالمصطلح

»الشركة« أو »الورق« أو »المصدر« أو 
»الشركة األم«

الشركة السعودية لصناعة الورق، شركة مساهمة عامة سعودية تم قيدها بالسجل التجاري في مدينة الدمام بموجب شهادة رقم )2050028141( 
بتاريخ 1415/01/10هـ )الموافق 1994/06/20م(.

مستشارو الشركة الموضحة أسماؤهم على الصفحة )د،	(.المستشارون

إدارة الشركة.اإلدارة

مجلس إدارة الشركة، والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج(.المجلس أو مجلس اإلدارة

كبار المساهمين
المساهمون الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة، وهو رائد عبد الرحمن عبد العزيز المشعل والذي يملك )3,264,439( سهم أي 

مانسبته )35.48%( من أسهم الشركة قبل الطرح.

األطراف ذوي العالقة

يقصد بهم:

تابعي المصدر.- 1

المساهمين الكبار في المصدر.- 2

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.- 3

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.- 4

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.- 5

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، أو 5( أعاله.- 6

أي شركة يسيطر عليها أي األشخاص مشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5،أو 6( أعاله.- 7

كبار التنفيذيين
 )وحده أو مع آخرين( من قبل الجهاز اإلداري للشركة أو من قبل عضو في الجهاز اإلداري للشركة بمهام إشراف وإدارة، 

ً
أي شخص طبيعي يكون مكلفا

وتكون مرجعيته إلى أي من اآلتي بيانهم: )1( الجهاز اإلداري مباشرة و)2( عضو في الجهاز اإلداري و)3( الرئيس التنفيذي. 

الشركة السعودية لصناعة الورق والشركات التابعة لها )يشار إليهم مجتمعين بإسم »المجموعة«(.المجموعة

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

النظام األسا�سي للشركة.النظام األسا�سي

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

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق 
التقنية )»مدن«(

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )»مدن«( وهي هيئة حكومية تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة، تم إنشاؤها بناًء على قرار 
مجلس الوزراء رقم )235( وتاريخ 1422/08/27هـ وهي ترتبط مباشرة بمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية.

نظام الشركات
نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/3( بتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( 

والمعدل بتاريخ 1441/07/01هـ )الموافق 2020/02/25م(.

السوق المالية السعودية )تداول(. سوق األسهم

شركة السوق المالية السعودية.تداول

المساهمون المؤسسون للشركة، والذين تظهر أسماؤهم في صفحة )18(.المساهمون المؤسسون

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الذي يعقد وفق النظام األسا�سي للشركة.الجمعية العامة العادية

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الذي يعقد وفق النظام األسا�سي 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

الئحة حوكمة الشركات 
الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )8-16-2017( وتاريخ 
1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م( بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 وتاريخ 1437/1/28هـ )الموافق 

2015/11/10م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )3-57-2019( وتاريخ 1440/09/15هـ )الموافق 2019/05/20م(.

المملكة العربية السعودية.المملكة أو السعودية

الحقوق أو حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة عند الموافقة على الزيادة في رأس المال. وهو حق مكتسب لجميع 
المساهمين المقيدين، ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح. ويتم إيداع الحقوق بعد انعقاد 

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس مال. وستظهر هذه الحقوق في حسابات المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق 
األولوية. وسيتم إبالغ المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/08/01م(.نظام السوق المالية
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قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/4/9هـ 
)الموافق 2017/12/27م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 

)1-104-2019( وتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م(.

قواعد اإلدراج
قواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية )تداول( والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-123-2017 بتاريخ 

1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بموجب قراره رقم )1-104-2019( بتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م( 
والتعديالت الالحقة عليها.

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

شركة الجزيرة لألسواق المالية.مدير االكتتاب

صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح.صافي متحصالت الطرح

10 رياالت سعودية لكل سهم.سعر الطرح/االكتتاب

10,000,000 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

 بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب، وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.سعر تداول الحق
ً
هو السعر الذي يتم تداول الحق به علما

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

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

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

فترة الطرح المتبقي

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع 
المؤس�سي )ويشار إليهم بـ »المؤسسات االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح المتبقي«(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم 

 يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وحتى 
ً
عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداء من الساعة العاشرة صباحا

الساعة الخامسة مساءا من يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( )»فترة الطرح المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات 
االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات 

االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

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

المساهمون المقيدون
المساهمون المالكون لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول 

ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

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

الشخص الطبيعي.الشخص

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

الريال السعوديـ ـ العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال

الريال السعودي والتي يتم عرض القوائم المالية الموحدة بها.العملة 

العملة الرسمية الحالية للواليات المتحدة األمريكية.دوالر أمريكي

العملة الرسمية الحالية للمنطقة األوروبية.يورو

مالك أو حامل األسهم اعتبارا من أي وقت محدد.المساهم

األسهم العادية للشركة والبالغ عددها تسع ماليين ومئتان ألف )9,200,000( سهم بقيمة اسمية عشرة )10( رياالت للسهم الواحد. األسهم

شركة الوساطة المالية أو وساطة كابيتال
شركة الوساطة المالية وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية بترخيص رقم )37-08125( والذي يجيز لها التعامل 

بصفة أصيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب والحفظ في األوراق المالية. 

شركة الجزيرة لألسواق المالية أو الجزيرة 
كابيتال

شركة الجزيرة لألسواق المالية وهي شركة مساهمة سعودية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية للقيام بأعمال اإلدارة، تقديم المشورة، الترتيب، 
التعامل، والحفظ في األوراق المالية وهي مملوكة بنسبة 100% لبنك الجزيرة. 

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

المؤسسات االستثمارية

تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:

الجهات الحكومية والشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، - 1
وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.

صناديق االستثمار العامة المؤسسة في المملكة المطروحة طرحا عاما إضافة إلى الصناديق الخاصة والتي تستثمر في األوراق المالية المدرجة - 2
في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح له ذلك، مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق 

االستثمار. 

األشخاص المرخص لهم في التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع التزام متطلبات الكفاية المالية.- 3

عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات - 4
الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق المالية السعودية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، آخذا باالعتبار ضوابط استثمار الشركات - 5
المدرجة في األوراق المالية، على أن ال تؤدي مشاركة الشركة إلى أي تعارض في المصالح.

المستثمرين الخليجين من ذوي الشخصية االعتبارية والتي تشمل الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.- 6

المستثمرون األجانب المؤهلون.- 7

مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له وفق شروط وضوابط اتفاقيات المبادلة.- 8

)SOCPA( الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.الهيئة السعودية للمحاسبين

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
)IFRS(

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

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية )تم تعديل مسمى »وزارة التجارة واالستثمار« لتصبح »وزارة التجارة«(.وزارة التجارة 

أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب.المكتتب

نظام آلي لبيع وشراء األسهم السعودية. نظام تداول

صندوق التنمية الصناعية السعودي.الصندوق الصناعي 

)VAT( ضريبة القيمة المضافة

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات 
محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة )5%(، وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها )كاألغذية 

األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(. وصدر قرار بتعديل ضريبة القيمة المضافة في تاريخ 2020/05/11م من 5% إلى 15% والتي 
بدأ العمل بها ابتداء من 1 يوليو 2020م.

شركة الوساطة المالية )»وساطة كابيتال«( متعهد التغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة ومتعهدي التغطية.اتفاقية التعهد بالتغطية 

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات 
المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية 

المدرجة

هي قواعد خاصة بتنظيم االستثمار باألوراق المالية من قبل أشخاص غير سعوديين مقيمين خارج المملكة. الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية 
بموجب القرار رقم 1-42-2015 وتاريخ 1436/07/15هـ )الموافق 2015/05/04م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2019-65-3

وتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م(.

الخسائر المتراكمة
 إليها نتائج الشركة المرحلة من فترات سابقة والتي تمثل في مجموعها خسارة، والتي تظهر كبند مستقل ضمن 

ً
نتائج الشركة للفترة الحالية مضافا

حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي. بتاريخ 2019/11/04م بلغت الخسائر المتراكمة 7,212,376 ريال سعودي والتي تعادل 7.84% من رأس 
مال الشركة البالغ 92 مليون ريال سعودي.

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

اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات 
المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت 

خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من رأس 
مالها

قواعد خاصة بالشركات ذات الخسائر المتراكمة صادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار )4-48-2013( وتاريخ 1435/01/15هـ )الموافق 
2013/11/18م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )1-77-2018( وتاريخ 1439/11/05هـ )الموافق 2018/07/18م(. 

اللجوء إلى المحاكم أو اللجان القضائية وشبه القضائية للوصول إلى تسوية نزاع.التقا�سي
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الشركات التابعة 

لدى الشركة ثالث )3( شركات تابعة داخل المملكة العربية السعودية وهي:

الشركة السعودية لتحويل الورق- 1

الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات- 2

الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي- 3

 سبع )7( شركات تابعة خارج المملكة العربية السعودية وهي: 
ً
و لديها أيضا

شركة المدار لتجارة الورق )المدار دبي(- 1

الشركة المغربية لتحويل الورق- 2

شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(- 3

شركة المدار لتجارة الورق )األردن(- 4

شركة األردنية السعودية لتحويل الورق- 5

شركة المدار للورق)الجزائر(- 6

شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق- 7
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عوامل المخاطرة4- 	
باإلضافة إلى المعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة، يتوجب على كل من يرغب باالستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها نشرة اإلصدار 
 بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل كافة المخاطر التي يمكن أن 

ً
هذه بعناية، بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه في هذا القسم قبل اتخاذ قرار شراء أسهم الطرح، علما

تواجهها الشركة، بل من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعتبرها الشركة غير جوهرية، أو أنها قد التعيق عملياتها. وقد يتأثر نشاط 
الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطر المشار إليها أدناه.

كما يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة، بحسب علمهم واعتقادهم، بعدم وجود أي مخاطر جوهرية من الممكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار المساهمين والمستثمرين المحتملين، 
 سوى للمستثمرين القادرين على تقييم 

ً
وتكون معلومة لديهم حتى تاريخ هذه النشرة غير ما تم اإلفصاح عنه ضمن هذا القسم. اليكون االستثمار في األسهم المطروحة مناسبا

مخاطر ومزايا ذلك االستثمار والذين يملكون موارد كافية لتحمل أية خسارة قد تنجم عن ذلك االستثمار، وينبغي على المستثمر المحتمل الذي لديه أي شكوك بشأن قرار االستثمار 
في الشركة أن يستعين بمستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية للحصول على المشورة المناسبة بشأن االستثمار في األسهم المطروحة.

وفي حال حدوث أو تحقق أي من عوامل المخاطرة التي تعتقد الشركة في الوقت الحاضر بأنها مهمة، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن للشركة أن تحددها، أو التي تعتبرها في 
الوقت الحاضر غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وقد يخسر المستثمر المحتمل كامل استثماره بهذه األسهم أو جزء منها.

 قد يكون لها التأثيرات المبينة في هذه 
ً
إن المخاطر المبينة أدناه مذكورة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها، كما أن المخاطر اإلضافية غير المعلومة أو التي تعتبر غير جوهرية حاليا

النشرة.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وشركاتها التابعة وعملياتها- -4	
المخاطر المتعلفة بالتالعب بالقيود المحاسبية-4-4	

بتاريخ 2020/06/17م تقدمت الشركة بشكوى لدى مخفر شرطة المنطقة الصناعية في الظهران تخص شبهة تالعب في القيود المحاسبية خالل عام 2017م وتم احالتها إلى دائرة 
التحقيق وقيدها برقم )12948( وجاري التحقيق بها في النيابة العامة، وأعلنت الشركة بتاريخ 13 أغسطس 2020م في تداول بـأنه تم إكتشاف شبهة تالعب في القيود المحاسبية 
من قبل إدارة الشركة وإدارة الشؤون المالية تمثلت في التفريط وذاك بإنشاء قيود محاسبية وهمية إللغاء ذمم مدينة سابقة تخص عملية بيع أرا�سي في كل من مدينة الرياض 
وجدة مملوكة للشركة وقد بلغت المبالغ المشتبه في التفريط بها )25,550,025( ريال. اليوجد ضمان بأن تحصل الشركة على حكم لصالحها , وبالتالي ستتحمل نفقات إضافيه 
 على الوضع المالي للشركة، وفي حال حصلت الشركة على حكم لصالحها فإن األثر المالي سيكون ايجابيا على وضعها 

ً
كأتعاب المحامي ونفقات رسوم الدعى مما سوف يؤثر سلبيا

المالي وتوقعاتها المستقبلية. واليوجد أي أثر سلبي على الوضع المالي للشركة في حال عدم الحكم لصالح الشركة حيث تم إلغاء مبلغ الذمم المدينة في العام 2017م.

	4-4	)Covid19( المخاطر المتعلقة بتأثير جائحة كورونا
إجتاح فايروس كورونا )Covid19( العالم خالل عام 2020م. وعصفت آثارة السلبية بتكاليفه الباهظة بكاقة قطاعات األعمال في أنحاء العالم. ومع تف�سي الفيروس قامت العديد 
من داول العام بإتخاذ إجراءات إحترازية للحد من إنتشاره السريع. وكانت حكومة المملكة العربية السعودية سباقة في إتخاذ عدة إجراءات إحترازية لمنع إنتشار الفيروس، وعليه 
تأثرت جميع االنشطة في الممكلة العربية السعودية بتلك التدابير اإلحترازية. وبتاريخ 3 مايو 2020م أعلنت الشركة عن تعليق العمل بمصانع الشركة وشركاتها التابعة لها داخل 
 لتوجهيات حكومة المملكة بشأن عزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام ومنع 

ً
المدينة الصناعية الثانية بالدمام لمدة أربعة أيام إبتداًء من تاريخ 3 مايو 2020م وذلك إنفاذا

الدخول أو الخروج منها. وإستمرت الشركة بنقل وشحن البضائع والمنتجات من المستودعات إلى كافة العمالء. وبتاريخ 7 مايو 2020م أعلنت الشركة بإعادة تشغيل مصانع 
الشركة والشركات التابعة لها بالمدينة الصناعية.

 ال شـيء يضمـن مدى إستمرار الجائحة وتأثيرها. وقد يتطلب األمر تطبيق المزيد من اإلجراءات اإلحترازية , وبالتالي إذا طرأ أي أمر من شانه التأثير على أستمراية أعمال الشركة 
 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

ً
وشركاتها التابعة فإن ذلك سيؤثر سلبا

المخاطر المتعلقة بالتغير في أسعار منتجات الشركة4-41	
 راجع القسم الفرعي »المبيعات« من 

ً
تتكون مبيعات الشركة بشكل رئي�سي من مبيعات روالت الورق الصحي ومبيعات الورق المعاد تدويرة ومبيعات ورق المناديل بأنواعه )فضال

»المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«(. القسم 5

 نتيجة لتغير العرض والطلب والمنافسة على هذه المنتجات. ويوضح الجدول التالي متوسط مبيعات منتجات الشركة خالل األعوام 
ً
 وعالميا

ً
تتغير أسعار منتجات الشركة محليا

2016م و2017م و2018م و2019م:

2019م2018م2017م2016مالمبيعات بالطن

1,3161,2601,3351,302روالت الورق الصحي )بالدوالر األمريكي(*

614827902849الورق المعاد تدويرة 

8,6957,7958,0988,339ورق المناديل )بالريال السعودي(

 بالدوالر االمريكي ويتم الدفع بالريال سعودي.
ً
 ودوليا

ً
* يتم تسعير روالت الورق الصحي محليا

إن انخفاض السعر السوقية لمنتجات الشركة سيكون له تأثير سلبي على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
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المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام الرئيسية وتغير أسعارها -4-4	
يعتبر لب الشجر )الذي يتم توريده من السوق العالمي(، ومخلفات الورق المادة )الذي يتم توريدة من السوق المحلي( الخام الرئيسية للشركة. ويمثل لب الورق ما نسبته )%87( 

من إجمالي إحتياجات الشركة من المواد الخام، وتمثل مخلفات الورق مانسبته )13%( من إجمالي إحتياجات الشركة من المواد الخام.

 تعتمد الشركة بشكل أسا�سي على توفر تلك المواد، وقد تتأثر عملياتها بشكل مباشر وسلبي في حال حدوث أي تاخير في تلك اإلمدادات أو أي تغير في شروط توفيرها او إنقطاعها. 
كما أن تغير أسعار المواد الخام الرئيسية المستخدمة في اإلنتاج بالشركة سوف يؤثر في نتائج عمليات الشركة وشركاتها التابعة، فقد تتأثر ربحية الشركة بأرتفاع أسعار المواد 
الخام إذا لم تنجح الشركة في رفع أسعار بيع منتجاتها أو تغطية العجز عن طريق خفض التكاليف التشغيلية االخرى مما سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة وشركاتها التابعة 

ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

تتغير أسعار لب الشجر نتيجة لتغير العرض والطلب في السوق العالمي. حيث تراوح سعر الطن من )450( إلى )730( دوالر في العام 2017م، ومن )675( إلى )970( دوالر في 2018م، 
ومن )490( إلى )850( دوالر في 2019م. ويعود سبب التذبب في أسعار لب الورق إلى زيادة الطلب العالمي وذلك للزيادة السكانية وارتفاع مستوي المعيشة والوعي المتزايد بأهمية 

إستخدام الورق الصحي للفرد.

كما تتغير أسعار مخلفات الورق نتيجة لتغير العرض والطلب في السوق المحلي. حيث ترواح سعر الطن )614( ريال سعودي في العام 2016م، و)827( ريال سعودي في 2017م، 
و)902( ريال سعودي في عام 2018م، و)949( ريال سعودي في 30 ديسبمر2019م.

المخاطر المتعلقة بتصدير منتجات الشركة -4-4	
بلغت صادرات الشركة إلى خارج المملكة العربية السعودية خالل عام 2019م في كل من اليمن والكويت ما نسبته )80%( من إجمالي صادرات الشركة. كما مثلت صادرات الشركة 
ما نسبته )10%( من إجمالي مبيعات الشركة كما في 31 ديسبمر 2019م، وكما أن منتجات الشركة التخضع ألي حماية محلية أو من اإلستيراد فإنها كذلك التخضع ألي حماية 
من تصدير المواد الخام أو المنتجات النهائية. إن أي تغير في قوانين هذه الدول أو أي دولة أخرى تصدر إليها الشركة أو أي تغير في األنظمة واللوائح المحلية في المملكة العربية 
السعودية بشأن تصدير منتجات الشركة وشركاتها التابعة سيؤثر على مقدرة الشركة وشركاتها التابعة على توفير منتجاتها لعمالئها في تلك الدول وبالتالي رفع تكلفة منتجاتها والتأثير 

على هوامش صافي الربح مماسيكون له تأثري سلبي وجوهري على أعمال الشركة وشركاتها التابعةالمستقبلية ونتائجها المالية وتوقعاتها ووضعها المالي وأسعار أسهمها.

المخاطر المتعلقة بجودة المنتجات -4-4	
تعتمد جودة المنتجات على فعالية نظام مراقبة الجودة الذي بدوره يعتمد على عدد من العوامل منها تصميم النظام وبرنامج التدريب على ضبط الجودة وضمان إلتزام الموظفين 
 على سمعتها في السوق ولدى عمالئها وعزوفهم عن 

ً
بسياسات ومعايير ضبط الجودة. إن عدم تكمن الشركة من المحافظة على مستوى وجودة المنتجات التي تقدمها سيؤثر سلبا

 على أعمالها وعملياتها ووضعها المالي، كذلك في حال فقدان الشركة أو شركاتها التابعة 
ً
التعامل معها، مما سيضعف من قدرتها على اإلحتفاظ بمزاياها التنافسية الذي سيؤثر سلبا

شهادات الجودة التي بحوزتها فإن ذلك سوف يؤثر على حجم الطلب على منتجات الشركة وشركاتها التابعة.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على العمالء الرئيسيين -4-4	
تعتمد أعمال الشركة بشكل أسا�سي على بيع حوالي مانسبته )66%( من منتجاتها كما في 2019م إلى خمس عشر من أهم عمالئها، يمثل )7( عمالء محليين مانسبته )43%( من 

إجمالي المبيعات كما في 2019م. 

إن أي انخفاض في الطلب من أهم العمالء الرئيسين للشركة سيؤدي إلى إنخفاض مبيعات وأرباح الشركة وشركاتها التابعة وتذبب وانخفاض صافي ربح الشركة وشركاتها التابعة، 
مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة وشركاتها التابعة المستقبلية ونتائجها المالية وتوقعاتها ووضعها المالي وأسعار أسهمها.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على موردين رئيسيين -4-4	
تعتمد أعمال الشركة في نشاطها على عدد كبير من الموردين وتشكل المشتريات من أكبر عشر موردين رئيسين على حوالي )81%( من اجمالي مشتريات الشركة من المواد الخام 
كما في األعوام 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، ويتوزع الموردين بين دول الواليات المتحدة االمريكية، وسنغافورة، واألردن، المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 

المتحدة وأستوريا. 

فــإذا أخفقــت فــي المحافظــة علــى عالقاتها التعاقديـة مـع هؤالء المورديـن الرئيسـين أو عـدم قدرتهـم علـى تنويـع قاعـدة المورديـن؛ فـإن ذلـك يؤثـر بشـكل سـلبي علـى مبيعـات الشـركة 
والشركات التابعة وبالتالـي علـى نتائـج العمليـات التشـغيلية والماليـة.

المخاطر المتعلقة باإلعتماد على موردي مخلفات الورق -4-4	
تعتمد الشركة التابعة )داخل المملكة( )الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات( على تجميع مخلفات الورق من عدة مصادر والتي تشمل مرادام النفايات ومطابع 
وشركات مستهلكه للورقوحاويات النفايات. كما تقوم تلك الشركات بشكل مباشر بشرائها من عدة جهات عبر عقود دورية تختلف مددها من مورد ألخرومحددة السعر لكل طن 

من الورق.

وتوفر الشركة التابعة )الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات( في 2019م ما نسبته )9%( من إجمالي إحتياجات الشركة من مخلفات الورق، ويمثل ما تجمعه الشركة 
السعودية لتحويل الورق من خالل عقود دورية خاصة بها محددة السعر ما نسبته )88%( من إجمالي عمليات تجميعها.

إن عدم تمكن الشركة التابعة )داخل المملكة( )الشركة السعودية لتدوير الورق(، من الحصول على كميات كافية من مخلفات الورق سيعرضها إلى تقليص حجم إنتاجها أو 
اللجوء إلى شراء مخلفات الورق حسب األسعار السائدة في السوق والتي قد تكون أعلى من األسعار الحالية أو المحددة في العقود. 

وقد تتعرض الشركة التابعة )داخل المملكة( )الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات( لخطر عدم قدرة الجهة المتعاقد معها أو عدم رغبتها بالوفاء بإلتزاماتها التعاقدية 
وقد تخل الشركات التابعة أو الجهه المتعاقد معها بإلتزاماتها ألي سبب من األسباب بما في ذلك نتيجة إفالسها أو عدم مالءتها المالية أو تعطل عملياتها. كما ال يوجد أي ضمان 
 بان هذه العقود تجدد بعضها كل )3( سنوات 

ً
لتجديد العقود عند انتهاء مدتها، إذ يمكن أال يوافق األطراف في هذه العقود أو تجديدها وفقا للشروط التي تطلبها الشركة. علما

. وحتى تاريخ هذه النشرة تعتبر جميع العقود سارية المفعول. ونظرا العتماد الشركة التابعة )الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات،( على 
ً
 تلقائيا

ً
وبعضها يجدد سنويا

هذه العقود بشكل كبير فسيكون إلنهائها أثر سلبي وجوهري على ربحية الشركة وبالتالي على أعمالها وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
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مخاطر الحوادث غير المتوقعة4-4-0	
تتألف المصانع التابعة للشركة من عدة خطوط إنتاج وآالت. وفي حال حدوث أي خلل أو عطل أو إنقطاع مفاجئ في عمل هذه الخطوط، فإن من شأن ذلك التأثير بصورة سلبية 
 على أعمال الشركة وتوقعاتها 

ً
على إنتاج الشركة طيلة مدة الخلل أو العطل أو اإلنقطاع )خاصة في حال طال التعطل ألكثر من خط إنتاج في نفس الوقت(، وبالتالي التأثير سلبا

ونتائج عماليتها طيلة فترة توقف اإلنتاج.

وتجدر األشارة بان الشركة بتاريخ 2017/7/30م قد قررت أيقاف خط اإلنتاج رقم )رقم 2( والخاص بتصنيع روالت الورق الصحي وذلك بسبب حاجة الخط إلى قطع غيار باإلضافة 
. وستقوم الشركة بإستخدام جزء من 

ً
 وبإجمالي إيرادات تبلغ )84( مليون سنويا

ً
إلى تأهيل المبنى الخاص بخط اإلنتاج. وتبلغ الطاقة اإلنتاجية لخط اإلنتاج )27,000( طن سنويا

 راجع القسم )6( »إستخدام متحصالت الطرح«.
ً
متحصالت الطرح لتأهيل خط اإلنتاج وإعادة تشغليه. فضال

عليه، فإن أعمال ونتائج الشركة تعتمد بشكل كامل على أعمال مصانعها واستمراريتها، وبالتالي فإذا ما طرأ أي أمر من شأنه التأثير على أعمالها سلبا سواء ألسباب فنية )كانقطاع 
إمدادات الكهرباء أو الطاقة أو المياه( أو تعرضه ألي حادث أو طارئ يؤثر على استمرارية أعماله سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، أو أي من الكوارث الطبيعية )كالسيول( فإن ذلك 

سيؤثر بشكل جوهري على نتائج الشركة التشغيلية والمالية.

المخاطر المتعلقة بتوفر الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية--4-4	
 من الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من أجل دعم الصناعة الوطنية في المملكة، بما في ذلك توفير قروض 

ً
إستفادت الشركة والشركة السعودية لتحويل الورق تاريخيا

طويلة األجل حيث إستفادت الشركة والشركة السعودية لتحويل الورق من برامج التمويالت الميسرة التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي للمنشات الصناعية.

كما سوف تستفيد الشركة من برنامج دعم إستدامة الشركات الذي طرحته وزارة المالية بتاريخ 2019/7/19م وذلك بإبرام إتفاقية للحصول على تمويل بمبلغ )52( مليون ريال 
 راجع الفقرة الفرعية )9-9-3( »القروض والتسهيالت االئتمانية« من 

َ
سعودي يتم تأمينه من خالل بنك محلي )ولمزيد من التفاصيل حول القروض والتسهيالت البنكية فضال

القسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. تندرج القروض التي حصلت عليها الشركة والشركة السعودية لتحويل الورق ضمن الحوافز التي تقدمها الحكومة للقطاع 
الصناعي وقد كان لهذه الحوافز دور هام في نجاح المشاريع التي نفذتها الشركة وسيؤدي أي وقف أو تعليق لهذه الحزافز إلى تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

أعمالها.

المخاطر المتعلقة بتوفر المرافق وتغير أسعارها	-4-4	
إسـتفادت الشـركة والشركات التابعة )داخل المملكة( )الشركة السعودية لصناعة الورق، الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق، الشركة السعودية لتحويل الورق( مـن الخدمات 
للمنشـآت الصناعيـة التـي تقـع فـي المدن الصناعيـة ولتجهيـزات المرافق المناسبة لهـا مـن قبـل الهيئـة السـعودية للمـدن الصناعيـة ومناطـق التقنيـة )»مـدن«( وبتكلفـة أقـل مـن 
ناحيـة اإليجار السـنوي مقارنـة بتلـك التـي يتـم تقدميهـا للمنشـآت الصناعيـة خـارج مـدن. باإلضافة إلـى توفيـر كافـة االخدمـات والتسـهيالت كالكهربـاء والميـاه والصـرف الصحـي واألمن 
الصناعـي والخدمـات البيئيـة واإلتصاالت والخدمـات اللوجسـتية بأسـعار رمزيـة باإلضافة إلـى اإلعفاءات الجمركية التـي يسـتفيد منهـا أصحـاب المصانع والمستثمرين فـي األرا�سي 
التـي تخصصهـا مـدن لهم. حيث بلغت القيمة اإليجارية لتلك الشركات ماقيمته )4( ريال للمتر المربع وذلك مقابل إيجار األرض وكبدل صيانه للمنشئات العامة بالمدينة. كما 
أستفادت الشركات من خدمات المياه المحالة وذلك بوقع )4.7( ريال سعودي للمتر المكعب و)3.15( ريال سعودي للمتر المكعب لخدمات الصرف الصحي باإلضافة إلى ماقيمته 

)3.58( ريال سعودي للمتر المكعب لخدمات المياه الصناعية المعالجة.

ال شـيء يضمـن اسـتمرار مـدن بتقـدمي هـذه الحوافز للمنشـآت الصناعيـة مـن حيـث قيمـة اإليجارات أو رسـوم الخدمات التـي تقدمهـا والتسـتطيع الشـركة أن تضمـن عـدم تأثيـر 
التغيـرات المسـتقبلية فـي هـذه الحوافز وقيمـة رسـوم الخدمـات والتـي سـتؤثر سـلبيا أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا ووضعهـا المالي.

مخاطر مصادر االئتمان4-4-1	
تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بإلتزام مالي معين للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حاالت مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة 

مدينة من العمالء، وفشل أطراف أخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها.

 توقع قدرتهم المستقبلية باإللتزام بشكل دقيق. وفي حالة عدم التزام 
ً
ال تستطيع الشركة ضمان عدم فشل األطراف التي تتعامل معم في الوفاء بالتزاماتهم، وهي ال تستطيع أيضا

 وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها.
ً
الدائنين بسداد مستحقات الشركة، فسوف يؤثر ذلك سلبا

مخاطر مصادر التمويل--4-4	
تعتمد اإلحتياجات التمويلية للشركة وشركاتها التابعة على رأسمالها وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية والتمويل التي تحصل عليه من الجهات والبنوك الممولة 
 راجع الفقرة الفرعية )9-9-3( »القروض والتسهيالت االئتمانية« من القسم )9( »المعلومات القانونية«(، وال تضمن 

ً
لها )لمزيد من التفاصيل عن الجهات والبنوك الممولة فضال

 على تنفيذ أعمالها. 
ً
الشركة وشركاتها التابعة الحصول على التمويل الالزم في الوقت المناسب بشروط مقبولة إن دعت حاجة الشركة وشركاتها التابعة لذلك مما سيؤثر سلبا

كما من الممكن أن تتحمل الشركة وشركاتها التابعة نفقات رأسمالية إلجراء أعمال صيانة وتحسين مستمر لموجوداتها ومعداتها وذلك إما بهدف اإللتزام بأي متطلبات قانونية أو 
تنظيمية جديدة تستوجب القيام بهذه األعمال، أو بهدف اإللتزام بمعايير جديدة تعتمدها إدارة الشركة في اإلنتاج.

 على 
ً
وفي حال عدم الحصول أو التأخير في تأمين هذا التمويل عند الحاجة، أو توفر التمويل ولكن بشروط غير مناسبة ألوضاع الشركة أو شركاتها التابعة، سوف يؤثر ذلك سلبا

تنفيذ مشاريعها وأداء الشركة المالي ونتائج عملياتها.
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مخاطر السيولة --4-4	
تواجه الشركة مخاطر السيولة عندما تعجز عن توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن األنشطة التشغيلية والمطلوبات في الوقت المحدد. وقد بلغ معدل 
السيولة للشركة )0.93( مرة كما في عام 2016م، و)1.05( مرة كما في عام 2017م، و)0.69( مرة كما في عام 2018م، و)0.58( مرة كما في عام 2019م واليوجد ضمان على قدرة 
 عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها. وقد 

ً
الشركة على الوفاء بإلتزاماتها في مواعيد اإلستحقاق ويمكن أن تنتج مخاطر السيولة أيضا

 راجع القسم الفرعي )2-1-16( »مخاطر عدم اإللتزام باتفاقيات القروض 
ً
أدى إنخفاض معدل السيولة إلى قيام الشركة بإعادة جدولة بعض قروضها وتسهيالتها اإلئتمانية )فضال

والتسهيالت االئتمانية« من القسم )2( »عوامل المخاطرة«(.

 على أداء التشغيلي للشركة وعلى وضعها المالي.
ً
وال تضمن الشركة عدم وقوع أية أحداث طارئة قد تتطلب سيولة فورية، مما قد يؤثر سلبا

مخاطر عدم اإللتزام باتفاقيات القروض والتسهيالت االئتمانية --4-4	
تعتمد الشركة على تسهيالت القروض لتمويل عملياتها وقد ابرمت الشركة اتفاقيات مع بنوك محلية وصندوق التنمية الصناعية السعودي لتقديم تسهيالت طويلة االجل منها 
صندوق التنمية الصناعية. وقد بلغ إجمالي قيمة التسهيالت مبلغ )739,151,884( ريال سعودي وقد تم استخدام مبلغ )677,388,475( ريال سعودي كما بلغ المبلغ المسدد 
 أنها تشمل قروض طويلة األجل وأخرى قصيرة األجل )لمزيد من التفاصيل عن القروض فضال راجع الفقرة الفرعية 

ً
)61,763,408.59(ريال سعودي كما 2020/08/20م؛ علما

)9-9-3( »القروض والتسهيالت االئتمانية« من القسم )9( »المعلومات القانونية«(. 

 وقد تباشر بإجراءات التنفيذ القضائي على األصول 
ً
إذا لم تلتزم الشركة ببعض شروط وأحكام اتفاقيات القروض، ستسمح للجهة المقرضة بطلب سداد كامل قيمة القرض فورا

المرهونة لصالحها لبيعها وتحصيل قيمة القروض من متحصالت البيع. 

وإذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامات السداد المترتبة عليها بموجب اتفاقيات القروض والتسهيالت االئتمانية، أو أخلت في المستقبل بأي من االلتزامات أو التعهدات 
الخاصة بالديون المترتبة عليها، فقد تطلب الجهات المقرضة سداد الدين على الفور وتحصيل الضمانات المقدمة من الشركة وشركاتها التابعة. وفي هذه الحالة، ال يوجد ضمان 
بأن الشركة وشركاتها التابعة ستتمكن من الحصول على مصادر تمويل بديلة كافية للوفاء بسداد تلك الديون. وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة 

وشركاتها التابعة ووضعها المالي.

أخلت الشركة بالتعهدات المالية المنصوص عليها في اتفاقيات التسهيالت حيث لم تقم بالحفاظ على )i( نسب السيولة المطلوبة )ال تقل عن 1 إلى 1( و)ii( نسبة رفع مالي )ال 
تتعدى بحد أق�سى 1:3( مما يسمح للجهات المقرضة بطلب سداد كامل قيمة القرض أو التسهيالت وقد تباشر بإجراءات التنفيذ القضائي على الشركة. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم 

الحصول على اعفاءات من كافة الجهات المقرضة خالل االتفاق معهم على إعادة جدولة التسهيالت وإعادة هيكلة قروض الشركة.

وبالنسبة التفاقية التسهيالت االئتمانية الجديدة التي ابرمتها الشركة بتاريخ 2020/06/24م مع مصرف اإلنماء، فقد نصت على وجوب التزام الشركة باألنظمة البيئية والمعليير 
المعمول بها في المملكة العربية السعودية. لدى الشركة رخصة بيئية للتشغيل صادرة من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة بالرقم )828 ش 41536/39( وهي صالحة حتى 
تاريخ 2020/07/04م وفي حال عدم تمكن الشركة من تجديدها فستعتبر مخلة بشروط وتعهدات اتفاقية التسهيالت مما يسمح للجهة المقرضة طلب انهاء االتفاقية وسداد كامل 

 مما سيؤثر بشكل سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وعلى توقعاتها المستقبلية.
ً
قيمة القرض فورا

المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على موافقة المقرضين على إعادة جدولة قروضهم --4-4	
تعتمد خطة عمل الشركة على إعادة جدولة ديونها لتعزيز الوضع المالي والتشغيلي للشركة، وحصلت الشركة على موافقة جميع الجهات التمويلية إلعادة جدولة ديونها. قد تحتاج 
الشركة في المستقبل إلى إعادة جدولة ديونها المستحقة وعدم تمكن الشركة من الحصول على موافقة الجهات المقرضة على إعادة جدولة قروضها المستحقة في المستقبل 
 
ً
 على نتائج عملياتها ووضعها المالي )لمزيد من التفاصيل عن الجهات والبنوك الممولة فضال

ً
سيؤثرعلى توفر السيولة الالزمة ألعمال الشركة وخططها التوسعية وسينعكس سلبا

راجع الفقرة الفرعية )9-9-3( »القروض والتسهيالت االئتمانية« من القسم )9( »المعلومات القانونية«(. 

المخاطر المتعلقة بارتفاع مديونية الشركة --4-4	
بلغت مديونية الشركة مبلغ )240( مليون ريال و)208( مليون ريال و)163( مليون ريال و)156( مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م 
و30 سبتمبر 2019م على التوالي. كما مثلت مديونية الشركة )67.6%( و)73.4%( و)117.9%( و)186.6%( من إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 
 على معدل دوران راس المال للعامل للشركة والذي بدورة أثر على قدرة الشركة على اإللتزام ببعض 

ً
2017م و31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م على التوالي مما أثر سلبا

 على قدرة الشركة على تنفيذ مشاريعها وأداء الشركة المالي 
ً
تعهداتها المالية وتوفير المخزون بأسعار تنافسيه. إذا لم تتكمن الشركة من تخفيض مديونيتها فسوف يؤثر ذلك سلبا

وتوقعاته المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بخسائر الشركة --4-4	
أعلنت الشركة في 2019/10/10م أنها سجلت خسائر متراكمة قدرها حوالي )153.4( مليون ريال سعودي، أي ما يمثل حوالي )62.62%( من رأس مالها. وقد حصلت الشركة في 
2019/11/04م على موافقة الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس مالها من )245( مليون ريال سعودي إلى )92( مليون ريال سعودي عن طريق إلغاء عدد 15,300,000 سهم 
من أسهم الشركة، أي بمعدل إلغاء 1 سهم لكل )1.601( سهم، مما خفض الخسائر المتراكمة للشركة إلى حوالي )7.2( مليون ريال سعودي، أي أصبحت تشكل حوالي )%7.84( 

من رأس مال الشركة.

كما أعلنت الشركة في 2018/4/29م أنها سجلت خسائر متراكمة قدرها )205( مليون ريال سعودي، أي ما يمثل حوالي )45.56%( من رأس مالها. وقد حصلت الشركة في 
2018/9/10م على موافقة الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس مالها من )450( مليون ريال سعودي إلى )245( مليون ريال سعودي عن طريق إلغاء عدد 20,500,000 
سهما تخفيض )0.911( سهم لكل سهمين وذلك، مما خفض الخسائر المتراكمة للشركة إلى حوالي )21.1( مليون ريال سعودي، أي أصبحت تشكل حوالي )8.6%( من رأس مال 

الشركة.

كما تجدر اإلشارة أنه بتاريخ 1438/01/23هـ )الموافق 2016/10/24م( صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-130-2016( بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة 
بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات وتم العمل بها ابتداء من تاريخ 1438/07/25هـ )الموافق 
2017/04/22م(، كذلك تعديل مسماها لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها« 
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الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4 - 48 - 2013 وتاريخ 1435/01/15هـ )الموافق 11/18/ 2013م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم م/ 30 وتاريخ 06/02/ 1424هـ )2003/07/31م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1 - 77 - 2018 وتاريخ 1439/11/05هـ )الموافق 2018/07/18م(، 

.
ً
والتي تنص على أنه في حال بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 20% أو أكثر من رأس مالها، يجب على الشركة أن تعلن عن هذا الحدث فورا

وقد حددت المادة )5( اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )50%( أو أكثر من رأس المال على النحو االتي:

 ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من رأس المال، على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها - 1
ً
اإلفصاح للجمهور فورا

من رأس المال، واألسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر، مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها. وفي حال تزامن اإلفصاح 
 لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص 

ً
المطلوب وفقا

بالنتائج المالية األولية أو السنوية.

تضيف السوق عالمة إلى جانب اسم الشركة في موقع السوق االلكتروني ترمز إلى بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% من رأس مالها فور صدور اإلعالن المشار إليه في - 2
الفقرة )1( أعاله من هذه المادة.

مع مراعاة أحكام المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات، يجب على الشركة بعد إعالنها بلوغ خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من رأس مالها اإلعالن عن االتي:- 3

تاريخ اخر يوم يتسنى فيه لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة )غير العادية( لالجتماع، وتاريخ اخر يوم النعقاد الجمعية العامة )غير العادية( لمعالجة الخسائر  �1-3
المتراكمة.

توصية مجلس اإلدارة للجمعية العامة )غير العادية( حيال خسائرها المتراكمة فور صدورها، إما بزيادة رأس مال الشركة أو خفضه، أو حل الشركة قبل األجل  �2-3
المحدد في نظامها األسا�سي.

تاريخ اخر يوم إلتمام عملية االكتتاب في زيادة رأس المال لمعالجة الخسائر المتراكمة- حيثما ينطبق -.  �3-3

كذلك تشير تلك اإلجراءات إلى متطلبات المادة 150 من نظام الشركات التي تنص على أنه في حال بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 50% أو أكثر من رأس مالها، في أي وقت خالل 
 بذلك، وعلى 

ً
السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فورا

 من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال 
ً
 من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما

ً
مجلس اإلدارة - خالل خمسة عشر يوما

 ألحكام النظام - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظام 
ً
الشركة أو تخفيضه - وفقا

الشركة األساس. وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا 
 من صدور قرار الجمعية بالزيادة. 

ً
قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسعين يوما

ال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية. وفي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة )20%( أو أكثر من رأس مال الشركة فإن الشركة ستخضع لالئحة الهيئة 
الخاصة بـ »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها«. وفي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة 
)50%( أو أكثر فإن الشركة ستخضع لعدد من المتطلبات األكثر صرامة وعلى وجه الخصوص المادة )150( من نظام الشركات التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات 
 بذلك، وعلى ومجلس اإلدارة 

ً
فور علمه ببلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% أو أكثر من رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ اعضاء المجلس فزرا

خالل )15( يوم من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل )45( يوم من تاريخ علم المجلس بالخسائر لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد 
الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع للشركة أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األسا�سي. 

تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة 
رأس المال وفق األوضاع المقررة في المادة )150( من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في زيادة رأس المال خالل )90( تسعين يوماً  من صدور قرار الجمعية بالزيادة. وفي حال 

 بالمادة )150( من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، سُيلغى إدراج أسهم الشركة.
ً
تصفية الشركة بموجب القانون عمال

مخاطر متعلقة بعقود اإليجار0	4-4	
أبرمت الشركة، والشركة السعودية لتحويل الورق، والشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات عدد من عقود اإليجار تشمل استئجار األرا�سي في المدن الصناعية 
وباقي العقارات التي تستخدم كنقاط بيع وفروع )مستودعات( )ولمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية رقم )9-9-2-2( »عقود إيجار العقارات« من القسم )9( 
»المعلومات القانونية«(. وعليه تتعرض الشركة لخطر عدم قدرة الجهة المتعاقدة معها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وقد تخل الجهات التي تتعاقد مع الشركة 
وشركاتها التابعة بالتزاماتها ألي سبب من األسباب بما في ذلك نتيجة إلفالسها أو عدم مالئتها المالية أو تعطل عملياتها، وتصبح المخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات أكثر 

حدة في ظل ظروف السوق الصعبة التي يزيد فيها خطر إخاللها بااللتزامات المترتبة عليها.

كما ال يمكن التأكيد بان تلك االطراف سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة، وفي حال عدم قدرة الشركة أو الشركات التابعة أو االطراف المتعاقد معها االلتزام ببنود تلك 
 على مركزها المالي والتدفقات النقدية والنتائج 

ُ
العقود أو في حال وقوع منازعات مستقبلية أو قضايا وخسارة الشركة او الشركات التابعة لتلك المنازعات فإن ذلك سيؤثر سلبيا

التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة وتطلعاتها.

مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات-	4-4	
يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها والمحافظة عليها. وتشمل هذه التراخيص على سبيل المثال ال 
الحصر: تراخيص صناعية الصادرة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتراخيص بيئية للمرافق الصناعية، شهادات تسجيل الشركة وشركاتها التابعة الصادرة من وزارة 
التجارة، شهادات عضوية الغرفة التجارية، شهادات تسجيل العالمات التجارية، شهادات الزكاة والدخل وشهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة والتأمينات االجتماعية 
)ولمزيد من التفاصيل حول التراخيص والشهادات التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية رقم )9-6( »الموافقات والتراخيص الحكومية«

من القسم )9( »المعلومات القانونية«(.   

 إن عدم تمكن الشركة وشركاتها التابعة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء أي من 
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تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة وشركاتها التابعة، أو في حالة عدم قدرة الشركة وشركاتها التابعة على الحصول على الرخص 
طلب منها في المستقبل، فإن ذلك يعرض الشركة وشركاتها التابعة للتوقف والمنع من القيام بأعمالها كإغالق المقر الرئي�سي للشركة أو 

ُ
والتصاريح والشهادات اإلضافية التي قد ت

إغالق المصانع أو تجميد جزء أو جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للشركة، مما سينتج عنه تعطيل عمليات الشركة وشركاتها التابعة وتكبدها تكاليف إضافية مما 
 على نتائج عملياتها ووضعها المالي. 

ً
سيؤثر سلبا

لم تحصل الشركات التابعة )الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات( على ترخيص األمن والسالمة من الدفاع المدني للمخازن التي تشغلها في منطقة السلي – مدينة 
الرياض – وإن أي مخالفة في هذا الشأن سُتعرض الشركة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة )30( من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 10( 
وتاريخ 10-5-1406هـ )الموافق 1986/01/21م( والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم )م/ 66( وتاريخ 02-10-1424هـ )الموافق 2003/11/26م( التي تنص على فرض عقوبة على 
 عن كل 

ً
المخالف ألي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة ال تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة ال تزيد على 30 ألف ريال أو بهما معا

 لعدم تمكن الشركة التابعة )الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات( من تجديد 
ً
مخالفة، كما أن عدم استخراج تصريح الدفاع المدني أو تجديده سيؤدي حكما

 
ً
الرخص الحالية لمخازنها ؛ وفي حال عدم قدرة الشركة التابعة )الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات( على التجديد سيؤدي ذلك إلى إغالق المخازن مما سيؤثر سلبا

وبشكل جوهري على أعمال الشركة التابعة )الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات( والشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ اإلستراتيجية 		4-4	
تعتمـد قـدرة الشـركة فـي زيـادة إيراداتهـا وتحسـين ربحيتهـا علـى مـدى التنفيـذ الفعال لخطط اعمالها وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح على سبيل المثال ال الحصر تحسين خطوط 

اإلنتاج الحالية او التطوير المستمر لمنتجات الشركة .

إن قـدرة الشـركة علـى التوسـع فـي أعمالهـا فـي المسـتقبل تعتمـد علـى قدرتهـا علـى مواصلـة تنفيـذ وتحسـين نظـم المعلومـات التشـغيلية والماليـة واإلدارية بكفـاءة وفـي الوقـت 
المناسـب، وكذلـك علـى قدرتهـا علـى زيـادة قواهـا العاملـة وتدريبهـا وتحفيزهـا وإدارتها. وليس هناك أي ضمانات بأن الموظفين الذين تعينهم الشركة وشركاتها التابعة أو النظم 
واإلجراءات والضوابط التي تعتمدها ستكون كافية لدعم النمو والتوسع المستقبلي، كما ال توجد ضمانات بعدم حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل خطوط اإلنتاج 

أثناء عملية التوسع.

عالوة على ذلك، فإن أي خطط توسع في االعمال تعتزم الشركة أو شركاتها التابعة القيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد 
 للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة للمشروع أو في حال 

ً
تحتاج الشركة إلى تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقا

 على الوضع التناف�سي 
ً
عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع فإن ذلك سيؤثر سلبا

للشركة، وبالتالي نتائج أعمالها وربحيتها.

مخاطر األعتماد على الموظفين الرئيسيين 1	4-4	
تعتمد إدارة الشركة بشكل رئي�سي على الموظفين المؤهلين لشغل المناصب الرئيسية في الشركة، وهي ال تضمن نجاحها باستقطاب الموظفين المؤهلين أو جذبهم للعمل لديها 
واالحتفاظ بهم. إضافة إلى ذلك، لدى الشركة العديد من الموظفين غير السعوديين الذين يشغلون مناصب رئيسية وقيادية في الشركة ويشكلوا نسبة 68% من إجمالي موظفي 
 ألنظمة العمل في المملكة. وفي حال تم تغيير األنظمة والسياسات المعمول بها أو فرض قيود جديدة على العاملين بالمملكة 

ً
المناصب القيادية في الشركة، وهم يعملون وفقا

من غير السعوديين، فقد يعوق ذلك من قدرة الشركة في المحافظة على الموظفين غير السعوديين لديها أو استقطاب موظفين جدد، أو في إجراء المعامالت الرسمية مثل إصدار 
تصاريح العمل أو إعادة تجديدها وغيرها.

 على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها. 
ً
وإذا لم تستطع الشركة المحافظة على الموظفين الرئيسيين، وفي حال فقدانهم أو فصلهم، فسوف ينعكس ذلك سلبا

مخاطر أخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم -	4-4	
ينبغي على كل منشأة مسجلة في المملكة العربية السعودية وضع الئحة لتنظيم العمل وفق النموذج الموحد الُمعّد من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. ويجوز تضمين 
 له. ويجب أن تعلن الئحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان 

ً
الالئحة شروط وأحكام إضافية، بما ال يتعارض مع أحكام نظام العمل والئحته والقرارات اإلدارية تنفيذا

عتمد الئحة تنظيم العمل للمنشأة وفق أي من اإلجراءين التاليين:
ُ
ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل عمل الخاضعين لها بأحكامها. وت

، كالئحة لتنظيم عمل المنشأة دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها وذلك عبر بوابة الوزارة - 1
ً
يمكن للشركة اختيار النموذج الموحد لالئحة تنظيم العمل الكترونيا

عتمد، وتصدر شهادة الكترونية بذلك. 
ُ
اإللكترونية، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى ت

في حال رغبة المنشأة في إعداد الئحة لتنظيم العمل خاصة بها وعدم اختيار الالئحة النموذجية، فيشترط في هذه الحالة مراجعتها وتصديقها من مكتب المحاماة - 2
المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل والئحته التنفيذية والقرارات 

 له ومن ثم رفعها للجهة المختصة التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية العتمادها وفق ما تقرره من إجراءات.
ً
الصادرة تنفيذا

تستثنى المنشآت التي سبق لها اعتماد الئحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد الئحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق - 3
مع نظام العمل والئحته التنفيذية والنموذج الموحد لالئحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها. أما إذا تضمنت مواد تتعارض مع ذلك، فتعتبر تلك المواد ملغاة 
وال يعتد بها وعلى المنشأة تعديل تلك المواد بحيث تتفق مع نظام العمل والئحته التنفيذية والنموذج الموحد لالئحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها وفق 

اإلجراءين أعاله في البندين )2-1(. 

لدى الشركة دليل لسياسة الموارد البشرية )HR�policy�manual( تم اعداده بتاريخ 2012/06/01م ولم يتم اعتماده من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، وإن 
عدم االلتزام بذلك سيعرض الشركة للعقوبة المنصوص عليها في المادة )229( من نظام العمل غرامة قدرها )10,000( عشرة االف ريال المنصوص عليها في جدول المخالفات 

والعقوبات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم )178743( وتاريخ 1440/09/27هـ )الموافق 2019/06/01م( األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

لدى الشركة التابعة )الشركة السعودية لتحويل الورق( الئحة تنظيم العمل الداخلية معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتاريخ 1426/04/27هـ 
)الموافق 2005/06/04م(، كذلك لدى الشركة التابعة )الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات( الئحة تنظيم العمل المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية بتاريخ 1428/01/19هـ )الموافق 2007/02/07م(. لم تلتزم الشركتين التابعتين بالبند 3 أعاله لناحية تحديث الالئحتين، وإن عدم االلتزام بذلك سيعرض كل شركة 
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تابعة للعقوبة المنصوص عليها في المادة )229( من نظام العمل غرامة قدرها )10,000( عشرة االف ريال المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات الصادر بموجب القرار 
الوزاري رقم )178743( وتاريخ 1440/09/27هـ )الموافق 2019/06/01م( األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

ولكن على الرغم من وضع هذه اللوائح قيد التنفيذ وحتى في حال تم اطالع كافة منسوبي الشركة وشركاتها التابعة من خالل وضعها في مكان ظاهر من أماكن العمل فإن ذلك 
لن يمكن الشركة من ضمان تالفي سوء سلوك بعض الموظفين أو ارتكابهم أخطاء جسيمة كالغش وأخطاء متعمدة أو االختالس واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام 
 عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية المطلوبة. وقد سبق أن تعرضت الشركة لعملية احتيال قام بها أحد موظفي قسم المبيعات )مندوب 

ً
ممتلكاتها والتصرف نيابة

المبيعات في منطقة القصيم( وقد علمت الشركة بعملية االحتيال هذه في بداية شهر مايو 2020م وقد بلغ إجمالي ما تم االستيالء عليه بالطرق االحتيالية مبلغ قدره مليون ريال 
وقد تقدمت الشركة بدعوى ضد هذا الموظف كذلك تقدمت بتاريخ 2020/05/22م بطلب من شركة التأمين )شركة والء للتأمين التعاوني( لتعويضها عن الخسائر التي نجمت 

عن أفعال الموظف حيث أن الشركة لديها بوليصة تأمين ضد االختالس وإساءة األمانة واخطاء الموظفين ومازال العمل جاري على تعويض الشركة من قبل شركة التأمين.

 على سمعة الشركة. لذا فإن الشركة ال 
ً
وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سوف يؤثر سلبا

تستطيع أن تضمن أن سوء سلوك موظفيها لن يؤدي إلى اإلضرار بشكل جوهري على وضعها المالي أو نتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة-	4-4	
صدرت الئحة حوكمة الشركات بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م( بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )3-45-2018( وتاريخ 1439/08/07هـ )الموافق 2018/04/23م( والمعدلة بقرار مجلس 

هيئة السوق المالية رقم )3-57-2019( وتاريخ 1440/09/15هـ )الموافق 2019/05/20م(.

كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، لم تلتزم الشركة باإلجراءات والسيساسات التي تضمن التقيد بأنظمة وسيساسة اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهين وأصحاب 
المصالح وقد تبين عدم األلتزام بالمادة 63 لقواعد طرح األوراق المالية الصادرة عن الهيئة التي تلزم الشركات المدرجة باالفصاح الفوري في حال حدوث أي نزاع أو تقا�سي يساوي 
أو يزيد عن 5% من صافي أصول الشركة، حيث لم يتم اإلفصاح عن الشكوى بخصوص عملية قيد المبالغ العائدة لعملية بيع األرا�سي )بقيمة 25 مليون ريال( والتي تقدمت بها 
 
ً
الشركة بتاريخ 2020/06/17م لدى مخفر شرطة المنطقة الصناعية في الظهران وتم احالتها إلى دائرة التحقيق وقيدها برقم )12948( ومازالت منظورة أمام النيابة العامة. علما

أن الشركة قد قامت باإلعالن عن ذلك في تاريخ 2020/08/31م.

إن إخفاق الشركة في تطبيق الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة والتزامها باإلجراءات والسياسات التي تضمن التقيد بأنظمة ولوائح ذات الصلة باإلفصاح والشفافية قد 
يعرضها لغرامات تفرضها الهيئة مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتطلعاتها المستقبلية. )لمزيد من التفاصيل حول مدى 
»االلتزامات المستمرة حسب  »االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية« من الفقرة 8-9  راجع الفقرة الفرعية 8-8-9

ً
التزام الشركة بالئحة الحوكمة، فضال

»المعلومات القانونية«(. »صاحب الترخيص« من القسم 9 المتطلبات النظامية التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة وشركاتها التابعة بصفتها

المخاطر المتعلقة بإمكانية عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين-	4-4	
بتاريخ 2018/04/24م وافقت الجمعية العامة العادية على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لدورة جديدة ولمدة ثالث )3( سنوات تبدأ من تاريخ 27/ 2018/04م وتنتهي بتاريخ 

2021/04/26م. وقد تعرضت تشكيلة المجلس لعدد من التعديالت شملت استقاالت وعزل لعدد من األعضاء على النحو االتي: 

بتاريخ 2018/06/13م أو�سى مجلس اإلدارة الى الجمعية العامة للمساهمين بعزل عضو مجلس اإلدارة المهندس/ عبد الله بن عودة العنزي واألستاذ/ عبد الكريم بن - 1
محمد النهير وذلك الرتكابهم مخالفات لألنظمة واللوائح.

وبتاريخ 2018/09/06م تم عقد اجتماع الجمعية العامة )العادية( حيث تقرر إنهاء عضوية )عزل( المهندس/ عبد الله بن عودة العنزي واألستاذ/ عبد الكريم بن محمد - 2
النهير من مجلس اإلدارة على خلفية المخالفات لألنظمة واللوائح التي تم رصدها

وبتاريخ 2018/12/31م وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين األعضاء الجدد الثالثة )فهد محمد الداود وسعد عماش الشمري وسليمان بن عبدالعزيز الزبن(- 3

وبتاريخ 2019/10/29م أعلنت الشركة عن استالمها خطابا من اثنين من مساهمي الشركة وهما )أ. رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل( و)أ. عبدالعزيز بن - 4
رائد بن عبدالرحمن المشعل( وهما يملكان أكثر من )5%( من رأس مال الشركة بخصوص طلب عقد جميعه عامة للمساهمين، وذلك للنظر في عزل أعضاء مجلس إدارة 

الشركة الحاليين وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك استنادا إلى نص المادة )90( من نظام الشركات. 

بتاريخ 2019/11/03م قامت الشركة بفتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة التي بدأت بتاريخ 2018/04/27م والتي تنتهي بتاريخ 2021/04/26م. - 5

 من تاريخه - 6
ً
بتاريخ 2020/01/21م صدر قرار مجلس اإلدارة بتأييد قرار  رئيس المجلس بفسخ عقد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ حسان بن مريزن عسيري اعتبارا

لسبب مشروع بناًء على المادة الثمانون من نظام العمل، والتي تنص على أنه يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه في الحاالت 
اآلتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:

إذا ثبت اتباع الموظف سلوكا سيئا، أو ارتكابه عمال مخال بالشرف او األمانةأ. 

إذا وقع من الموظف عمدا اي فعل او تقصير يقصد به الحاق خسارة مادية بصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خالل أربع ب. 
وعشرين ساعة من وقت عمله بوقوع

إذا ثبت ان الموظف استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصيةج. 

إذا ثبت ان الموظف اف�سى االسرار الصناعية او التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيهد. 

بتاريخ 2020/01/21م صدر قرار المجلس بإنهاء مهام المهندس/حسان عسيري كرئيس تنفيذي بسبب ارتكابه مخالفات جسيمة )استخدام أموال الشركة لمنافع - 7
شخصية والصرف من أموال الشركة والتبرع بدون موافقة صاحب الصالحية( وذلك بعد تصويت أغلبية أعضاء مجلس االدارة )وهم: المهندس/فهد الداوود واألستاذ/

فهد الشعيبي والدكتور/محمد البدر واألستاذ/سليمان الزين(. وبالنسبة لعضو المجلس أ. بدر الصليع فقد صوت ال وأوضح سبب الرفض لعدم القيام بالتحقيق بشكل 
كامل والتأكد من جميع الوثائق والحيثيات ولم يتم عرضها على المجلس. كذلك صوت ضد القرار كل من العضوين السادة: إبراهيم ال الشيخ وصالح القحطاني. كما 
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تضمن قرار المجلس التوصية للجمعية العامة بعزل عضوية المهندس/حسان عسيري من مجلس اإلدارة على خلفية المخالفات لألنظمة واللوائح التي تم رصدها وطلب 
انعقاد الجمعية العامة في أقرب فرصة للتصويت على القرار ورفع قضية عليه السترداد أموال الشركة.

بتاريخ 2020/02/19م قرر المجلس عزل االستاذ/ فهد محمد الداود من منصب رئاسة المجلس ويستمر في عضوية المجلس إلى حين عرض موضوع العزل على الجمعية - 8
العامة للمساهمين. وحيث أن العزل من منصب رئاسة المجلس ال يتطلب عرض الموضوع على الجمعية العامة وبالتالي يتولى نائب الرئيس مهام رئيس المجلس خالل 

 .
ً
غياب الرئيس أو شغور المنصب مؤقتا

بتاريخ 2020/03/12م صدر قرار الجمعية العامة )العادية( وتضمن قرارات جوهرية فيما يخص إعادة تشكيل مجلس اإلدارة كاالتي:- 9

 للعضو السابق د.عبدالرحمن صالح ال عبيد - مستقل(أ. 
ً
عدم الموافقة على توصية المجلس بتعيين أ. صالح بن عبدالهادي القحطاني )خلفا

 للعضو السابق أ. محمد عبدالله المنيع - مستقل(ب. 
ً
عدم الموافقة على توصية المجلس بتعيين أ. إبراهيم بن محمد آل الشيخ )خلفا

 للعضو السابق المهندس/ سعد بن عماش الشمري – مستقل(ج. 
ً
الموافقة على توصية المجلس بتعيين د. محمد بن سعود البدر )خلفا

 في لجنة المراجعةد. 
ً
عدم الموافقة على قرار المجلس بتعيين أ. صالح بن عبد الهادي القحطاني عضوا

 في لجنة المراجعة	. 
ً
الموافقة على قرار المجلس بتعيين د. محمد بن سعود البدر عضوا

 على طلب المقدم من اثنين من المساهمين )يملكون أكثر من 5% رأس المال( وهما )رائد بن عبد الرحمن بن و. 
ً
عدم الموافقة على طلب عزل أعضاء المجلس بناءا

عبد العزيز المشعل( و)عبد العزيز بن رائد بن عبد الرحمن المشعل( وقد قاما خالل االجتماع بالتصويت على رفض عزلهم بعد أن سبق لهما إرسال خطاب للشركة 
للنظر في عزل أعضاء المجلس.

وبتاريخ 2020/03/17م صدر قرار مجلس اإلدارة وتضمن ما يلي:- 10

الموافقة على تعيين رئيس للمجلس المهندس/ فهد بن محمد الداود واالستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الزبن نائب للرئيس؛أ. 

تعيين المهندس/عبدالله الخرا�سي عضو بمجلس اإلدارة وتكون مدة التعيين حتى تاريخ انتهاء دورة المجلس الحالي )في تاريخ 2021/04/26م(؛ ب. 

تعيين األستاذ/ يسري بن عبد الحميد البشري رئيس تنفيذي للشركة من 2020/04/17م )وتم تقديم تاريخ االلتحاق ليصبح 2020/04/12م(؛ج. 

قبول استقالة عضو المجلس )أ.بدر بن سليمان الصليع( من عضوية لجنة المكافآت والترشيحات من تاريخ 2020/03/25م؛ وتجدر اإلشارة أنه تقدم باستقالته د. 
من منصبه كعضو في مجلس اإلدارة و)نائب رئيس المجلس( بتاريخ 2020/03/17م. 

عدم قبول استقالة المهندس/حسان عسيري من عضوية مجلس اإلدارة. وقد تقدم باستقالته بتاريخ 2020/03/12م حسب ما ورد في كتاب االستقالة – عدم 	. 
تمكن العضو من القيام بمهامه كعضو مجلس إدارة بالشكل الالزم وفق نص المادة 30-20 من الئحة حوكمة الشركات؛ ولعدم تزويده بمعلومات جوهرية تم طلبها 
ولقيام بعض أعضاء المجلس بعرقلة المطالبة بحقوق الشركة في مصنعها بالمغرب وتغليبهم للمصالح الشخصية؛ وقد تم قبول االستقالة بتاريخ 2020/04/13م. 

وبتاريخ 2020/03/25م صدر قرار مجلس اإلدارة بتعيين المهندس/عبدالله بن عودة العنزي عضو بمجلس اإلدارة ويشغل منصب عضو منتدب وتكون مدة التعيين حتى - 11
 أنه قد سبق ان قام مجلس اإلدارة بالتوصية للجمعية العامة بإنهاء عضوية العضو عبدالله العنزي 

ً
تاريخ انتهاء دورة المجلس الحالي )في تاريخ 2021/04/26م(. علما

وقد قام المجلس بالتنازل عن جميع القضايا المقامة من الشركة على العضو. 

وبتاريخ 2020/04/13م قرر مجلس اإلدارة قبول استقالة عضو مجلس اإلدارة حسان بن مريزن عسيري المقدمة بتاريخ 2020/03/12م وعضو مجلس اإلدارة بدر بن - 12
سليمان الصليع المقدمة بتاريخ 2020/03/17م؛ وقد تحفظ مجلس اإلدارة على ما ورد في استقالة العضو حسان عسيري من أسباب علما أن مجلس اإلدارة قد قام 
بتشكيل لجنة تحقيق تضم ثالثة من أعضائه للتحقيق مع العضوين المذكورين في المخالفات والتجاوزات المنسوبة إليهما ولم تتمكن اللجنة من إتمام عملها بسبب 
عدم تعاون األعضاء المستقيلين وأعلن مجلس اإلدارة عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تحفظ حقوق الشركة ومساهميها واالعالن الحقا عن أي تطورات في هذا الشأن 

)ولمزيد من التفاصيل عن لجنة التحقيق، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية 9-5-5 من القسم 9 »المعلومات القانونية«(. 

وبتاريخ 2020/06/30م صدر قرار الجمعية العامة )العادية( وتضمن االتي:- 13

عدم الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م. أ. 

وعدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء المجلس للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.ب. 

 )مستقل( بمجلس اإلدارة ابتداًء من تاريخ تعيينه في 2020/03/17م إلكمال دورة المجلس ج. 
ً
الموافقة على تعيين المهندس/عبدالله بن عبدالرحمن الخرا�سي عضوا

 للعضو السابق )االستاذ/صالح بن عبدالهادي القحطاني - عضوا مستقل(.
ً
حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/04/26م خلفا

الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس اإلدارة السابقين المهندس: حسان بن مريزن عسيري واالستاذ: بدر بن سليمان الصليع.د. 

الموافقة على تفويض المجلس الحالي للقيام باإلجراءات النظامية لرفع الدعوى وتوكيل من يراه المجلس لتمثيل الشركة امام المحكمة المختصة.	. 

)ولمزيد من التفاصيل عن قرارات الجمعية العامة هذه، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية 9-5-1 من القسم 9 »المعلومات القانونية«(. 

ال تستطيع الشركة التأكيد بأن تغيير أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين سيكون في صالح الشركة أو في غير صالحها. وفي حال لم يكن هذا التغيير في صالح الشركة فإن ذلك 
سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية -	4-4	
قد يحد عدم قدرة الشركة في الحصول على الغطاء التأميني الكافي من قدرتها على ممارسة عملها بالشكل المطلوب، مما سيؤثر على أعمال الشركة. كما أنه من الممكن أن تتعرض 
الشركة أو أعمالها أو المنشآت الصناعية التابعة لها للعديد من الحوادث التي تخرج عن نطاق سيطرتها والتي يمكن أن تؤثر على سير أعمالها، منها الكوارث الطبيعية والحوادث 
، باإلضافة إلى ذلك فإن تكرار أحداث أخرى مختلفة 

ً
واألعمال اإلرهابية واألحداث المرتبطة بالحروب والتي ال تتوفر تغطية تأمينية كافية عليها أو ال تتوفر بشروط معقولة تجاريا
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مثل الحوادث المفاجئة وانقطاعات العمل أو األضرار المحتملة لمرافق الشركة وممتلكاتها ومعداتها الناجمة عن سوء األحوال أو الخطأ البشري أو التلوث أو النزاعات العمالية 
 بأن لدى الشركة وثيقة تامين على ممتلكاتها مع شركة والء للتأمين التعاوني سارية المفعول 

ً
أو الكوارث الطبيعية جميعها أمور سوف تؤدي إلى تكبد الشركة لخسائر كبيرة، علما

من تاريخ 2020/02/15م وحتى تاريخ 2021/02/14م.

وإن عدم توافر التغطية التأمينية الكافية لحادث ما مثل انقطاعات العمل أو األضرار المحتملة لمرافق الشركة وممتلكاتها ومعداتها الناجمة عن سوء األحوال أو الخطأ البشري 
أو التلوث أو النزاعات العمالية أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو الحروب أو األعمال االرهابية، فقد تفقد الشركة رأس المال المستثمر في أي ممتلكات تضررت أو دمرت وقد 
تخسر كذلك اإليرادات المستقبلية المتوقعة من تلك الممتلكات، وقد تتعرض في بعض الحاالت اللتزامات مالية تتعلق بالملكية المتضررة، وبالمثل في حالة إجراء أي تقييم ضد 
الشركة بما يتجاوز أي تغطية تأمينية تحتفظ بها، فقد تتعرض موجوداتها للحجز أو المصادرة بموجب اإلجراءات القضائية المختلفة. وسيكون ألي من هذه الحوادث تأثير سلبي 
على األعمال المستقبلية للشركة ومنشآتها الصناعية التابعة وطاقتها اإلنتاجية وبالتالي ال تقدم الشركة ضمانات للمستثمرين بعدم وقوع أي من هذه األحداث التي يمكن أن ينتج 
 على عمليات الشركة وعلى قدرتها في 

ً
 بسبب عدم وجود أي تغطية تأمينية مناسبة مما سيؤثر سلبا

ً
 أو كليا

ً
عنها أضرار تؤدي إلى خسائر مادية لن تتمكن الشركة من تعويضها جزئيا

 سيكون لذلك أثر على نتائجها المالية وأرباحها.
ً
 إلى توقف عملياتها مؤقتا

ً
تحمل المبالغ الناتجة عن الخسائر إضافة

تاريخ  الوثيقة من  التعاوني وتبدأ صالحية  للتأمين  العربية  بوبا  الموقعة مع شركة  الطبي على موظفيها واسرهم من خالل وثيقة الضمان الصحي  بالتامين  قامت الشركة 
2020/01/01م ومدتها سنة واحدة وتنتهي بتاريخ 2020/12/31م ؛ باإلضافة الى تعاملها مع شركات تأمين أخرى مرخصة للعمل في المملكة لحصولها على وثائق تامين على 
 راجع الفقرة الفرعية )12-9( 

ً
السيارات واآلالت واألموال والمسؤولية العامة وضد خيانة األمانة وتامين بري وتامين بحري لمزيد من المعلومات عن التغطية التأمينية، فضال

»المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. ويتضمن عقد تأمين الشركة على مبالغ مقتطعة وعوامل مستثناة من التغطية التأمينية، باإلضافة إلى قيود  »التأمين« من القسم 9
أخرى تتعلق بالغطاء التأميني يتم التفاوض عليه مع شركات التأمين عند التوقيع على وثيقة التأمين، كما تعتمد إمكانية حصول الشركة على التعويض المستحق لها من قبل 
شركات التأمين ذات العالقة على مالءتها المالية وقدرتها على الوفاء بقيمة هذا التعويض، لذا قد ال يغطي التأمين جميع الخسائر التي تكبدتها الشركة وال يتم إعطاء أي ضمان بأن 
لن تتكبد الشركة خسائر تتجاوز حدود وثائق التأمين أو خارج نطاق التغطية الواردة في هذه الوثائق. ومن الممكن أن تنشأ حاالت تتجاوز فيها قيمة المطالبة قيمة التأمين الذي 
تحتفظ به الشركة أو أن يتم رفض مطالبة التعويض المقدمة من قبل الشركة لشركة التأمين ذات العالقة أو أن تطول فترة المطالبة والتعويض مما سيؤثر سلبيا على أعمال 

الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

مخاطر حماية العالمة التجارية -	4-4	
تعتمد قدرة الشركة وشركاتها التابعة في تسويق منتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالماتها التجارية. وقد قامت الشركة بتسجيل عالماتها التجارية لدى 

 راجع القسم الفرعي )9-11( »العالمات التجارية« من القسم )9( »المعلومات القانونية«(.
ً
الجهات المختصة )فضال

إن أي انتهاك للعالمات التجارية أو االستخدام غير المشروع للعالمات الخاصة بالشركة أو شركاتها التابعة سيؤدي إلى إقامة دعاوي قضائية أمام المحاكم المختصة لحماية هذه 
 عن الجهد 

ً
الحقوق. ويمكن أن تحتاج أية مالحقة قضائية وتسوية أية مطالبات خاصة بالعالمات التجارية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة إلى وقت طويل وتكلفة باهظة، فضال

 على عالماتها التجارية وسوف يجعل ممارسة عملها 
ً
المبذول من قبل اإلدارة في متابعتها. إن عدم قدرة الشركة وشركاتها التابعة على منع انتهاك حقوقها بهذا الخصوص سيؤثر سلبيا

 على نتائج الشركة التشغيلية.
ً
أكثر تكلفة وبالتالي يؤثر سلبيا

مخاطر تذبب أسعار صرف العمالت وتكاليف العمالت-	4-4	
تتمثل مخاطر أسعار صرف العمالت على الشركة وشركاتها التابعة عندما تربطها عالقات تجارية مع أطراف دولية منها التعامل معهم بعملتهم عند شراء اآلالت والمعدات والمواد 
منهم أوعند بيع منتجاتها في األسواق الخارجية. وحيث أن عمليات الشركة تتم بالريال السعودي والدوالر األمريكي واليورو، حيث تعمتد الشركة على شراء المادة الخام لب الورق 
بالدوالر األمريكي والتي تشكل )87%( من إحتياجها من المواد الخام كما تعتمد الشركة على عملة اليورو لشراء قطع الغيار للمصانع. لذلك فإن الشركة معرضة لمخاطر أسعار 

 على األداء المالي للشركة.
ُ
صرف العمالت االجنبية وأن أية تذبذبات كبيرة غير متوقعة في أسعار الصرف سوف يؤثر سلبيا

مخاطر تذبب أسعار الفائدة 4-410	
 
ً
أبرمت الشركة عدة تسهيالت بمعدل فائدة متغير. إن ارتفاع معدالت األرباح سواء الثابتة أو المتغيرة )أي األرباح التي تتخذ من سعر اإلقتراض فيما بين البنوك السعودية أساسا

الحتسابه أو ما يعرف بـ »سايبور« )SIBOR(( والتي تستحق للجهات الممولة للشركة سوف تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل الذي تحتاجه الشركة في تمويل أعمالها، مما سوف يؤثر 
 على معدل ربحيتها ونتائجها المالية.

ً
سلبا

مخاطر التقاضي والدعاوي القانونية-4-41	
تتعرض الشركة في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها، وال تضمن الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين أطراف أخرى تتعامل معهم كالموردين والموزعين 
وسواهم، مما قد يؤدي إلى رفع قضايا لدى الجهات القضائية المختصة. ونتيجة لذلك، قد تكون الشركة ُعرضة لمطالبات قضائية من هيئات وإدارات حكومية وتحقيقات. 
ع نتائج تلك المطالبات في حال حدو�ها، كما ال تضمن أن ال يكون لتلك المطالبات تأثير جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها. 

ُّ
وبطبيعة الحال، ال يمكن للشركة توق

كما أن الشركة ال تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي 
 على الشركة.

ً
تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات، وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا سوف تؤثر سلبا

»المعلومات   راجع الفقرة الفرعية )9-10( »التقا�سي« من القسم 9
ً
باستثناء ما ذكر أعاله وباإلضافة إلى جدول الدعاوى المقامة من قبل الشركة )لمزيد من التفاصيل، فضال

القانونية« من هذه النشرة( فإن الشركة ليست طرفا في أي دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات إدارية مجتمعة أو منفردة قائمة أو من المحتمل إقامتها، من شأنها أن 
تؤثر جوهريا على أعمال الشركة أو وضعها المالي. 

مخاطر الدعاوى القضائية المقامة من أعضاء مجلس اإلدارة السابقين أو الحاليين 	4-41	
كما بتاريخ نشر هذه النشرة تعرضت الشركة لبعض الدعاوى التي نشأت في سياق ممارسة نشاطها خاصة تلك المرفوعة من أعضاء مجلس إدارة سابقين على الشركة وأعضاء 
 أن بعض الدعاوى قد تم تسويتها والتنازل عنها والبعض االخر 

ً
مجلس اإلدارة بصفتهم مدعى عليهم وقد بلغ مجموع قيمة المطالبات المالية ضد الشركة )15,000,000( ريال، علما

»المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.  راجع الفقرة الفرعية )9-10( »التقا�سي« من القسم 9
ً
من هذه الدعاوى ال زالت قيد النظر)لمزيد من التفاصيل، فضال
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المخاطر المتعلقة بعدم تجنيب احتياطي للمبالغ المطالب بها  4-411	
لم تقم الشركة بتجنيب واستقطاع المبالغ المطالب بها والتي هي عبارة عن أموال مستحقة لها من عمالئها وقد بلغ رصيد إجمالي المبالغ التي لم يتم تحصيلها حتى تاريخ نشر هذه 

النشرة حوالي )82( مليون ريال منها حوالي )45( مليون ريال للشركة السعودية لصناعة الورق وحوالي )37( مليون ريال للشركة السعودية لتحويل الورق. 

وإذا لم يتم تحصيلها بالطرق الودية أو تم رد جزء وليس كامل قيمة كل مطالبة ستقوم الشركة باللجوء إلى القضاء مما سيضع الشركة امام التزامات مالية غير متوقعة لناحية 
 على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

ً
تكاليف الدعاوى وزيادة في رسوم ونفقات التقا�سي مما سيؤثر سلبا

التحكيم  -4-41	 أو  أجنبية  أجنبية والختصاص محاكم  التي تخضع لقوانين  باالتفاقيات  المرتبطة  المخاطر 
الدولي

أبرمت الشركات التابعة )خارج المملكة( في صياغ أعمالها على العديد من االتفاقيات التي تخضع في تفسيرها وتنفيذها لقوانين أجنبية غير سعودية وتشمل اتفاقيات بيع وشراء 
مواد وإيجار مواقع وأصول تملكها الشركات، كما تنص هذه االتفاقيات على إحالة أي نزاع ينشأ عنها للفصل في قبل محاكم أجنبية، وفي حالة حدوث نزاع مع أحد األطراف المتعاقد 
معهم وصدور حكم قضائي أجنبي أو حكم تحكيم ضد الشركات التابعة بناء على القانون األجنبي الواجب التطبيق، فإن من الممكن أن تكون التبعات القانونية والمالية التي 
ستتعرض لها والناشئة عن مثل هذا الحكم أكبر مما لو صدر من قبل النظام السعودي المطبق حيث قد يشمل الحكم التعويض عن األضرار غير المباشرة والفوائد وخسائر غير 

مباشرة )تفويت الفرصة( مما سيؤثر سلبيا على عمليات الشركة.

مخاطر فرض عقوبة الغرامة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل -4-41	
الشركة ملتزمة بتطبيق نظام العمل والئحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية باستثناء ما يلي:

ا إذا  	 اعتمدت الشركة سياسة اإلعارة للموظفين يسمح بموجبها لموظفي الشركة وشركاتها التابعة باالنتقال للعمل لدى الشركة أو شركاتها التابعة بغض النظر عمَّ
كان نفس صاحب العمل هو الكفيل الذي استقدمه. وقد تبين عدم مطابقة بيانات واعداد العمالة لدى مختلف الجهات الحكومية مما قد يفسر بوجود عمالة 
تعمل لدى الشركة وليسوا على كفالتها او العكس قيام بعض العمال المسجلين تحت كفالة الشركة للعمل لدى جهة اخرى دون القيام بنقل كفاالتهم بطريقة 
نظامية وقد بلغ عددهم )26( موظف؛ وفي حال عدم التزام الشركة بما ذكر أعاله ستعتبر مخالفة لنظام العمل والئحته التنفيذية وسيعرض الشركة لعقوبة 
الغرامة مقدارها: )20( الف ريال عن كل موظف مخالف( وفق ما ورد في جدول المخالفات والعقوبات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم )178743( وتاريخ 
1440/09/27هـ )الموافق 2019/06/01م( األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها. إن عدم إزالة المخالفات أعاله يعطي وزارة الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية الحق بفرض عقوبة )غرامة ال تزيد عن عشرة آالف ريال سعودي( عن كل مخالفة األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها.

لم تلتزم الشركة بشروط نظام »أجير« التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية من ناحية االستفادة من خدمة إعارة الموظفين بين الشركات سّيما  	
أنها لم تصدر إشعار إعارة للعمالة التي ستعمل في موقع المنشأة المستفيدة من الخدمة عبر البوابة اإللكترونية ألجير لخدمات األعمال، حيث ال يجوز البدء بتوفير 
الخدمة إال بعد موافقة النظام وصدور اإلشعار. كما يجب على العامل الوارد اسمه في اإلشعار حمل اإلشعار معه إلبرازه عند الحاجة لذلك طوال مدة سريان 
مفعول اإلشعار إن عدم إزالة المخالفات أعاله يعطي وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية الحق بفرض عقوبة )غرامة ال تزيد عن عشرة آالف ريال سعودي( 
عن كل مخالفة األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها. وإن عدم إزالة المخالفات أعاله يعطي وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

الحق بفرض عقوبة )غرامة ال تزيد عن عشرة آالف ريال سعودي( عن كل مخالفة األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

 فأكثر تعيين مسعف أولي  	
ً
 للقرار الوزاري رقم )1/400( وتاريخ 1428/2/1هـ يجب على صاحب العمل في المنشآت التي يكون عدد العاملين بها خمسين عامال

ً
وفقا

متفرغ يحمل مؤهالت مصدقة من الجهة المختصة وذلك بغض النظر عما إذا كان هناك طبيب زائر أو طبيب يعمل بدوام كامل أو وجود رعاية طبية متكاملة على 
أن يتوفر بمكان العمل غرفة لإلسعافات األولية. لم تلتزم الشركة وشركاتها التابعة بالقرار الوزاري المذكور أعاله؛ وإن عدم إزالة المخالفات أعاله يعطي وزارة 
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية الحق بفرض عقوبة )غرامة ال تزيد عن عشرة آالف ريال سعودي( عن كل مخالفة األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها.

عدم فتح ملف عمل للشركة التابعة )الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي( حيث أن الشركة لم توظف أحد منذ تأسيسها. 	

كما لم تلتزم الشركة بنظام حماية األجور والذي يرصد عمليات صرف األجور لجميع العاملين والعامالت في القطاع الخاص )السعوديين والوافدين(، ويقيس مدى  	
 إلى تقليص خالفات األجور بين المنشآت والعمالة في القطاع 

ً
التزام المنشآت بدفع األجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفا

الخاص. وُيلزم هذا النظام المنشأة رفع ملف صرف االجور في بوابة الخدمات اإللكترونية للوزارة وتحديث بيانات العمالة بشكل دوري فور حدوث أي تغيرات. حيث 
يقوم البرنامج برصد بيانات صرف االجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وتقوم الوزارة برصد 
انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية األجور. إن عدم التزام الشركة برفع ملف األجور 
إلى موقع الوزارة في تاريخ االستحقاق وعدم صرف األجور في الوقت و/أو القيمة المتفق عليهما قد يعرضها الى فرض عقوبات وغرامات قد تصل الى إيقاف خدمات 
الوزارة وبغرامة مالية مقدارها )10.000( عشرو االف ريال وغرامة مقدارها )3000( ثالثة االف ريال عن كل عامل يثبت عدم دفع راتبه بتاريخ االستحقاق وفق ما 

ورد في جدول المخالفات والعقوبات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم )178743( وتاريخ 1440/09/27هـ )الموافق 2019/06/01م( .

ُيلزم نظام العمل والئحته التنفيذية جميع ارباب العمل بان يكون عقد العمل مع أي موظف وعامل مكتوب ومن نسختين. كذلك الزمت وزارة الموارد البشرية  	
 من خالل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود عمل العاملين وإتاحة الفرصة للعاملين التحقق من 

ً
والتنمية االجتماعية ان يتم توثيق عقود العمل الكترونيا

صحة بيانات عقودهم من خالل توثيق العقود عبر بوابة الخدمات االلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية على ان يتم االنتهاء من ذلك وفقا للقرار 
الوزاري رقم )156309( وتاريخ 1440/08/18هـ )الموافق 2019/04/23م( علما انه يجب توثيق جميع عقود العاملين الذين يتم التعاقد معهم بعد تاريخ هذا 
 وعلى مراحل زمنية تنتهي بنهاية الربع الرابع من العام 2020م. إن عدم التزام الشركة بذلك 

ً
 فيكون توثيق عقودهم الزاميا

ً
القرار مباشرة اما المتعاقد معهم مسبقا

يعتبر مخالفة لنظام العمل والئحته التنفيذية وسيعرض الشركة لعقوبة الغرامة مقدارها: )1000( الف ريال عن كل عامل )وتتعدد بتعدد العمال المخالفين( وفق 
ما ورد في جدول المخالفات والعقوبات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم )178743( وتاريخ 1440/09/27هـ )الموافق 2019/06/01م( األمر الذي سيؤثر بشكل 

سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.
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كما بتاريخ هذه النشرة، تم تصنيف الشركة التابعة )الشركة السعودية لتحويل الورق( في النطاق األحمر وقد بلغت نسبة التوطين في الشركة )20,14%( مما 	
سيؤدي إلى عدم تمكن الشركة من الحصول على تأشيرات جديدة، أو نقل التأشيرات،و ال تستطيع أن تمنع أحد الموظفين عن االنتقال إلى شركات ذات النطاق 
األخضر أو الممتاز البالتيني، كما أنها ال تستطيع تجديد رخصة عمل الموظفين فيها أو فتح فروع أو مرافق أخرى جديدة. وسيؤثر وقوع أي مما ورد أعاله بشكل سلبي 
على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. قد يكون كذلك من الصعب على الشركة أن تصل إلى النطاق األخضر وأن توظف النسبة 
المطلوبة من الموظفين السعوديين والحفاظ عليها. باإلضافة إلى ذلك، قد ال تكون الشركة قادرة على توظيف العدد المطلوب من الموظفين السعوديين أو القوى 
العاملة األجنبية بشروط مواتية أو على اإلطالق. قد تكون هناك زيادة كبيرة في تكاليف المرتبات في حال قيام الشركة بتعيين عدد أكبر من الموظفين السعوديين. 

 على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
ً
وسيؤثر وقوع أي مما ورد أعاله سلبا

مخاطر فروقات في مبالغ الزكاة-4-41	
قدمت الشركة اقراراتها الزكوية الى الهيئة العامة للزكاة والدخل عن عام 2019م وحصلت على شهادة صالحة حتى تاريخ 2021/04/30م تمكنها من مراجعة الجهات الحكومية 
 لألنظمة السارية في هذا الشأن وصرف المستحقات النهائية من العقود، وكانت الشركة قد حصلت 

ً
وإنهاء معامالتها لديها، كما تخول الشركة الحق في دخول المناقصات طبقا

 أنه قد سبق أن تقدمت الشركة باعتراض على الربط النهائي لألعوام )2006م 
ً
على ربط نهائي حتى عام 2008م اما األعوام 2009م حتى 2019م لم يصدر الربط النهائي عنها. علما

-2007م( وتم البت فيها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل وتم سدادها من قبل الشركة. 

لدى الشركة شركة تابعة )الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي( غير ملتزمة بمتطلبات وأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ولم تقم بالتسجيل لدى الهيئة كما بتاريخ 
نشر هذه النشرة؛ بالتالي لم تتمكن من تقديم االقرارات الزكوية الى الهيئة في مواعيدها مما قد يعرضها للعقوبات المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة والتي قد 
تصل الى الحجز على أموال المكلف المنقولة والغير منقولة وتجميد حساباته البنكية. كذلك فإن الشركة غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة خالل المدة المحددة مما 
قد يعرضها لغرامة مقدارها )10,000( عشرة االف ريال باإلضافة الى غرامة عدم تقديم اقرارات ضريبة القيمة المضافة خالل المدة التي تحددها الالئحة والتي ال تقل عن )%5( 

وال تزيد عن )25%( من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليها اإلقرار بها. 

مخاطر تعامالت األطراف ذات العالقة-4-41	
قد تتعرض الشركة في سياق ممارستها ألعمالها الى وجود تعامالت مع أطراف ذات عالقة يتم عرضها على الجمعية العامة دون إعطاء الحق للمساهمين الذين لهم مصلحة في تلك 
العقود بالتصويت عليها، وإقرار أعضاء مجلس اإلدارة بعدم منافسة أعمال الشركة والتعامل مع األطراف ذات العالقة بناء على أسس تنافسية. كما أنه في حال قرر أي عضو 
من أعضاء المجلس االنسحاب من الشركة فقد يتم إيقاف التعامالت مع الشركات ذات العالقة بتلك العضو أو قد يتم طلب تعديل شروط االتفاق أو التعامل بشروط ال تر�سي 
 على اعمال الشركة وربحيتها؛ كما بتاريخ نشر هذه النشرة 

ً
الشركة مما سيضطرها الختيار شركات أخرى لتتعاقد معها وقد ال تحصل على نفس المعاملة منهم األمر الذي سيؤثر سلبا

يوجد لدى الشركة عقود وتعامالت مع شركة غاز الشرق وهي شركة شقيقة حيث كان يمثل المهندس حسان عسيري الشركة في مجلس مديرين شركة غاز الشرق وقد بلغت قيمة 
التعامالت خالل العام 2019م )6,777,102( ريال وتمثل قيم شراء غاز من شركة غاز الشرق ومبلغ )1,560,000( ريال تمثل توزيعات أرباح وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك 
في تاريخ 2019/05/23م. كذلك بلغت قيمة األعمال والعقود التي تمت خالل عام 2018م بين الشركة وشركة فالكم والتي للسيد/ بدر بن سليمان الصليع )عضو غير تنفيذي( 
مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن تعيين شركة فالكم كمستشار مالي لتخفيض رأس المال بعقد اتعاب وقدره 150 ألف ريال وفق السعر السائد بالسوق وبدون شروط تفضيلية 
 راجع القسم الفرعي )9-9-1( »عقود وتعامالت األطراف ذات عالقة« من القسم )9( 

ً
وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك في تاريخ 2018/04/24م )ولمزيد من التفاصيل فضال

»المعلومات القانونية«(.

المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع- 	4	
مخاطر المتعلقة باألنظمة والمعايير البيئية-4	4	

تتطلب أعمال الشركة المرتبطة بتصنيع ورق المنديل والمناشف )لفات( وعجينة الورق وتحويل روالت الورق الصحي لمنتجات ورقية االلتزام بالتشريعات واألنظمة والتعليمات 
البيئية المطبقة في المملكة وخاصة تلك المعمول بها في المدن االقتصادين التي تنظم »مدن« عدة جوانب منها المعايير البيئية والصحة والمهنية وسالمة المنشئات الصناعية 
والعاملين فيها. فعلى سبيل المثال يمكن أن ينتج عن عمليات الشركة وشركاتها التابعة عدد من مواد النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي يمكن أن تؤدي، في حال لم يتم 

السيطرة عليها وإدارتها بالشكل الصحيح إلى خطر تلوث بيئي مما سينتج عنه ضرر بالبيئة وصحة اإلنسان. 

إن عدم االلتزام واالمتثال الكامل بالتشريعات واألنظمة البيئية يمكن أن يؤدي إلى إغالق المنشئات الصناعية التابعة للشركة كما سوف يعرض الشركة إلى مخالفات أو غرامات 
 على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو تراخيصها وسوف يؤثر ذلك على مقدرتها على مزاولة 

ً
أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها والتي ستؤثر سلبا

 على نتائجها المالية وربحيتها. 
ً
أعمالها وبالتالي التأثير سلبا

مخاطر سحب التراخيص	4	4	
تخضع أنشطة الشركة ألنظمة الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )»مدن«( و وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والشركة 
ملتزمة بتلك األنظمة حتى تاريخ هذه النشرة. وقد تتغير األنظمة والقوانين المعمول بها من وقت آلخر وال تستطيع الشركة أن تضمن عدم تأثير التغيرات المستقبلية في هذه األنظمة 
 على نتائجها المالية وربحيتها. 

ً
 على عملها. في حال عدم تمكن الشركة من االلتزام بهذه األنظمة. سوف يؤثر ذلك على مقدرتها على مزاولة أعمالها وبالتالي التأثير سلبا

ً
والقوانين سلبيا

المخاطر السياسية41	4	
 على اقتصاد المملكة، وبالتالي على قدرة عمالء الشركة على تجديد عالقتهم معها وعدم قدرتها على الحصول على 

ً
إن األوضاع السياسية المتوترة في الشرق األوسط قد تؤثر سلبا

عمالء جدد وبالتالي التأثير بشكل سلبي على إيراداتها وأرباحها ونتائج عملياتها. ومن شأن هذه المخاطر أن يكون لها أثر سلبي على أسواق المال وبالتالي ستؤدي إلى تأثير سلبي جوهري 
على سعر سهم الشركة وخسارة المستثمر كامل أو جزء من قيمة استثماره.

مخاطر المنافسة-4	4	
تعمل الشركة في بيئة تنافسية وتواجه منافسة قوية وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعال مع الشركات األخرى في السوق. باإلضافة إلى ذلك، تؤثر 
 على 

ً
سياسات تسعير مناف�سي الشركة على أدائها المالي، وعالوة على ذلك، فإن الزيادة في العرض على المنتجات التي تصنعها بالمقارنة مع الطلب عليها سيؤدي إلى الضغط سلبا

 على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي بشكل عام.
ً
أسعارها، وبالتالي التأثير سلبا



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

16

تعتمد قدرة الشركة التنافسية على تمييز منتجات الشركة عن المنتجات األخرى المعروضة في السوق، وذلك من خالل توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة.

وفي حال قام المنافسين الحاليين أو المحتملين بتقديم منتجات ذات جودة أعلى أو ذات أسعار تنافسية أفضل من تلك التي تقدمها الشركة فال تضمن الشركة مواكبتها وتكيفها 
بشكل سريع مع اتجاهات الصناعة المتطورة أو متطلبات السوق المتغيرة مما سوف يكون له األثر السلبي على نتائج الشركة المالية وربحيتها.

مخاطر المتعلقة بالموظفين غير السعوديين  -4	4	
 لنظام العمل وأنظمة اإلقامة والتي تسعى من خاللها إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركات 

ً
اتخذت حكومة المملكة تدابير وإجراءات لتنظيم توظيف الموظفين غير السعوديين وفقا

 لرخص إقاماتهم. 
ً
والموظفين األجانب الذين ال يعملون لدى صاحب العمل الذي يكفلهم أو يقومون بأعمال ال تتطابق مع المسمى الوظيفي وفقا

إن تغريم الشركة أو فرض عقوبات عليها في حال عدم إلتزامها بنظام العمل واللوائح والتعليمات المطبقة بهذا الخصوص سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 
ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

 راجع القسم الفرعي )9-8-3( »االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية« من القسم )9( »المعلومات 
ً
)ولمزيد من التفاصيل فضال

القانونية«(.

مخاطر متطلبات السعودة -4	4	
تندرج الشركة حاليا تحت النطاق »النطاق األخضر المرتفع - متوسطة فئة )ج(« من برنامج نطاقات السعودة الذي تم إطالقه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
 بخروج الموظفين السعوديين من 

ً
 راجع القسم الفرعي )3-11( »الموظفون والسعودة« من القسم )3( »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها«(. تتأثر نسبة السعودة سلبا

ً
)فضال

عملهم في الشركة، وفي ظل صعوبة توفر األيدي العاملة المحلية الُمؤهلة، فليس هنالك أي ضمان من قبل الشركة بالمحافظة على نسبة السعودة المطلوبة في المستقبل. وفي 
حال انخفضت نسبة السعودة لدى الشركة إلى ما دون النسبة المطلوبة، فإنها ستتعرض إلى عقوبات قد تصل إلى إيقاف إصدار أي تصاريح عمل جديدة، وإيقاف عمليات نقل 
 على عمليات الشركة 

ً
كفالة الموظفين غير السعوديين، وحظر المشاركة في المناقصات الحكومية، ومنع الحصول على التمويالت والحوافز الحكومية األخرى، مما سيؤثر سلبا

وأدائها المالي.

المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باالنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة -4	4	
تخضع الشركة وشركاتها التابعة )داخل المملكة( إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة 
العامة لألرصاد وحماية البيئة وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة وغيرها )لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم الفرعي )9-6( »الموافقات والتراخيص الحكومية« من 
القسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. بالتالي تخضع الشركة وشركاتها التابعة )داخل المملكة( لمخاطر التغييرات في االنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في 
المملكة. وتشهد البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة إصدار عدد من األنظمة واللوائح، أي أنها أكثر عرضة للتغيير والتطوير. وتعتبر تكاليف االلتزام لهذه االنظمة مرتفعة. 
وفي حالة إدخال تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد الشركة وشركاتها التابعة )داخل المملكة( لمصروفات مالية 
إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين، أو قد تخضع للعقوبات والغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية المختصة في حال 

 على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي المتوقع.
ً
عدم التزامها لهذه اللوائح واالنظمة بشكل مستمر، مما سيؤثر سلبا

المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة -4	4	
قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 يناير 2018م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة 5% على عدد من المنتجات والخدمات 
وذلك حسب ما هو وارد في النظام. كما دخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% حيز التنفيذ بتاريخ 1 يوليو 2020م. وبناًء على ذلك يتعين على الشركة وشركاتها التابعة 
داخل المملكة التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافةوالتي تشمل تحصيلها وتسليمها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على أعمال الشركة وشركاتها 
التابعة. إن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة أو من شركاتها التابعة، سوف يعرضهـم لغرامات أو عقوبات مالية ويحق للهيئة العامة للزكاة والدخل 
 من التكاليف والمصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التناف�سي للشركة 

ً
مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتهم مما سيزيد أيضا

وشركاتها التابعة ومستوى الطلب على منتجاتهم، مما سيكون له أثر سلبي على الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

مخاطر التقارير المطلوبة -4	4	
قد تخضع الشركة لعقوبات وغرامات في حالة عدم استيفائها لمتطلبات الجهات الحكومية والرقابية، األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر األوراق المالية المطروحة- 41	
المخاطر المرتبطة بالتذبذب المحتمل في سعر الحقوق األولوية -414	

قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب التغير في العوامل المؤثرة على سهم الشركة. وقد يكون هذا التذبذب كبيرا بسبب الفرق بين نسبة التذبذب اليومي 
 من سعر اإلغالق لليوم السابق( بالنسبة للحقوق مقارنة بنسبة التذبذب اليومي المسموح بها بالنسبة ألسهم الشركة. ويعتمد 

ً
 وهبوطا

ً
المسموح بها )والتي تتمثل في 10% ارتفاعا

سعر تداول الحقوق على سعر تداول أسهم الشركة ورؤية السوق للسعر العادل للحقوق. وقد تؤثر هذه العوامل سلبا على سعر تداول الحقوق.

مخاطر متعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم  	414	
قد ال يكون السعر السوقي للحقوق أثناء فترة التداول مؤشرا على السعر السوقي ألسهم الشركة بعد الطرح. وكذلك قد ال يكون سعر سهم الشركة مستقرا وقد يتأثر بشكل كبير 
بسبب التقلبات الناتجة عن ظروف السوق المتعلقة بالحقوق أو األسهم الحالية للشركة. وقد تنتج هذه التقلبات أيضا عن العديد من العوامل منها دون الحصر: ظروف سوق 
األسهم، ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة المستقبلية، دخول منافسين جدد للسوق، التغير في رؤية أو تقديرات الخبراء والمحللين لسوق األوراق 

المالية، وأي إعالن للشركة أو أي من منافسيها يتعلق بعمليات اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتيجية.
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و سيؤثر بيع كميات كبيرة من األسهم من قبل المساهمين أو االعتقاد باحتمالية حدوث مثل هذا البيع سلبا على سعر أسهم الشركة في السوق. باإلضافة إلى ذلك، قد ال يتمكن 
المساهمون من بيع أسهمهم في السوق دون أن يؤثر ذلك سلبا على سعر األسهم. ليس هناك ما يضمن أن السعر السوقي ألسهم الشركة لن يكون أقل من سعر الطرح، واذا حدث 
هذا األمر بعد اكتتاب المستثمرين في األسهم الجديدة، فانه ال يمكن إلغاء االكتتاب أو تعديله. وعليه قد يتكبد المستثمرون خسائر نتيجة لذلك. عالوة على ما تقدم، ليس هناك 

ما يضمن أن المساهم سوف يتمكن من بيع أسهمه بسعر يساوي سعر الطرح أو يزيد عنه بعد االكتتاب في األسهم الجديدة.

مخاطر عدم ربحية أو بيع الحقوق األولوية4141	
ليس هنالك ما يضمن ربحية السهم من خالل التداول به بسعر أعلى. ويضاف إلى ذلك، عدم ضمان التمكن من بيعه من األساس، مما ينوه إلى عدم وجود ما يضمن الطلب الكافي 

في السوق لممارسة حقوق األولوية أو استالم تعويض من قبل الشركة.

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية-414	
 وقد تختلف عن ما هي موجودة في هذه النشرة. إذ أن إنجازات وقدرة الشركة على التطور هي من تحدد النتائج 

ً
إن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعليا

الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي يجب على المساهم التعرف عليها حتى ال تؤثر على قراره االستثماري.

المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة-414	
في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة، فإن ملكية األسهم سوف تنخفض بشكل تناسبي إضافة إلى ملحقاته من حق التصويت والحصول على األرباح مما سيؤثر على السعر 

السوقي للسهم.

المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على أسهم الشركة والحقوق-414	
ليس هناك ما يضمن أنه سيكون هناك طلب كاف على حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك لتمكين حامل حقوق األولوية )سواء كان مساهم مقيد أو مستثمر جديد( من بيع 
حقوق األولوية وتحقيق ربح منها، أو تمكينه من بيع الحقوق على اإلطالق. كما أنه ليس هناك أي ضمان بأنه سيكون هناك طلب كاف على أسهم الشركة من قبل المؤسسات 
االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وفي حال لم تقم المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لألسهم المتبقية بسعر عالي، قد ال يكون هناك تعويض كافي لتوزيعه على أصحاب 
حقوق األولوية الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب. وعالوة على ذلك، ليس هناك ضمان من وجود طلب كاف في السوق على األسهم التي حصل عليها مكتتب إما من خالل ممارسة 

حقوق األولوية لهذه األسهم، أو من خالل الطرح المتبقي أو من خالل السوق المفتوحة.

مخاطر انخفاض نسب الملكية-414	
إذا لم يكتتب أصحاب حقوق األولوية بكامل حقهم في األسهم الجديدة، سوف تنخفض ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة لها. كما أنه ليس هناك أي ضمان في حال رغب حامل 
حقوق األولوية المقيد ببيع حقوق األولوية الخاصة به خالل فترة التداول، بأن يكون العائد الذي يتلقاه كافيا لتعويضه بالكامل عن انخفاض نسبة ملكيته في راس مال الشركة 

نتيجة لزيادة رأس مالها.

مخاطر عدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب-414	
تبدأ فترة االكتتاب في ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وستنتهي في ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(. ويجب على مالكي الحقوق والوسطاء الماليين الذين يمثلونهم اتخاذ 
التدابير المناسبة التباع جميع التعليمات الالزمة قبل انقضاء فترة االكتتاب. إذا لم يتمكن المساهمون المستحقون من ممارسة حقوق االكتتاب بشكل صحيح بحلول نهاية فترة 
االكتتاب، بناء على ما يملكونه من حقوق األولوية، فال يوجد ضمان أن يكون هناك مبلغ تعويض يوزع على المساهمين المستحقين غير المشاركين أو ممن لم يقوموا بإجراءات 

ممارسة االكتتاب بشكل صحيح.

مخاطر توزيع أرباح لحاملي األسهم-414	
تعتمد أرباح السهم في المستقبل على عدد من العوامل من بينها ربحية الشركة والمحافظة على مركزها المالي الجيد واالحتياجات الرأسمالية واحتياطاتها القابلة للتوزيع والقوة 
االئتمانية المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة. قد تؤدي زيادة رأس مال الشركة إلى انخفاض ربحية السهم في المستقبل على خلفية أن أرباح الشركة سوف توزع على 

عدد أكبر من األسهم نتيجة لزيادة رأس مالها.

ال تضمن الشركة أي توزيعات أرباح على األسهم، كما ال تضمن المبلغ الذي سيوزع في أي سنة معينة. يخضع توزيع األرباح لقيود وشروط معينة ينص عليها النظام األسا�سي 
للشركة.

المخاطر المتعلقة بالمضاربة في حقوق األولوية414-0	
تخضع المضاربة في حقوق األولوية لمخاطر قد تتسبب في خسائر جوهرية. ويفوق نطاق التذبذب اليومي المسموح به لسعر تداول حقوق األولوية نطاق التذبذب اليومي المسموح 
به للسعر السوقي )والذي يمثل في 10% ارتفاعا وهبوطا من سعر اإلغالق لليوم السابق(. كما توجد عالقة طردية بين سعر سهم الشركة وقيمة الحق اإلرشادية. حيث تعكس قيمة 
الحق اإلرشادية الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وبين سعر الطرح، وعليه ستتأثر الحدود السعرية اليومية )أي نطاق التذبذب اليومي( لتداول الحقوق 
بالحدود السعرية اليومية لتداول األسهم. وفي حال عدم بيع المضارب للحقوق قبل نهاية فترة التداول، فسيضطر لممارسة هذه الحقوق لالكتتاب في األسهم الجديدة، وقد يتكبد 
بعض الخسائر. وبالتالي يجب على المستثمرين مراجعة التفاصيل الكاملة عن آلية إدراج وتداول الحقوق واألسهم الجديدة وطريقة عملها، واإللمام بجميع العوامل المؤثرة فيها، 

وذلك للتأكد من استناد أي قرار استثماري على وعي وإدراك كاملين.
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها4- 1

مقدمة- -14
الشركة السعودية لصناعة الورق )»الورق« أو »الشركة«( شركة مساهمة سعودية، تأسست بداية كفرع لمؤسسة فردية تحت مسمى »المؤسسة السعودية لصناعة اللب 
والورق« بسجل تجاري رقم )19540( وتاريخ 1410/04/15هـ )الموافق 1989/11/13م( صادر من مدينة الدمام. بتاريخ 1415/01/10هـ )الموافق 1994/06/20م( تحولت 
الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى »الشركة السعودية لصناعة الورق« بموجب السجل التجاري رقم )2050028141(. وبموجب القرار الوزاري رقم )635( 
وتاريخ 1427/03/12هـ )الموافق 2006/04/10م( تحولت الشركة إلى شركة مساهمة. وبتاريخ 1427/05/17هـ )الموافق 2006/06/14م( تم إدراج أسهم الشركة في السوق 

 .)
ً
المالية السعودية )ما يعرف بالسوق الرئيسية حاليا

و يبلغ رأس مال الشركة الحالي )92,000,000( اثنان وتسعون مليون ريال سعودي، مقسم إلى )9,200,000( تسع ماليين ومئتان ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( 
رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

وحتى تاريخ هذه النشرة المساهمين الكبار الذين يملكون )5%( أو أكثر من رأس المال هو رائد عبد الرحمن عبد العزيز المشعل والذي يملك )3,264,439( سهم أي ما نسبته 
)35.48%( من أسهم الشركة قبل الطرح. 

المساهمون المؤسسون - 	14
المساهمون المؤسسون للشركة هم:

سمو األمير عبدالله بن مساعد آل سعود.- 1

رائد عبد الرحمن عبد العزيز المشعل )والذي يملك مانسبته 35.48% من رأس المال(.- 2

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

تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها- 141
تأسست الشركة في تاريخ 1410/04/15هـ )الموافق 1989/11/13م( كفرع لمؤسسة فردية مملوكة من قبل صاحب السمو الملكي األمير عبدالله بن مساعد بن  	

عبدالعزيز آل سعود تحت مسمى »المؤسسة السعودية لصناعة اللب والورق« بسجل تجاري رقم )19540( صادر من مدينة الدمام.

تحول فرع المؤسسة بتاريخ 1415/01/10هـ )الموافق 1994/06/20م( إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى »الشركة السعودية لصناعة الورق«  	
بموجب السجل التجاري رقم )2050028141(، برأس مال )100,000,000( مائة مليون ريال سعودي.

بتاريخ 1426/01/16هـ )الموافق 2006/02/15م( تمت زيادة رأسمال الشركة من مائة مليون ريال )100,000,000( إلى مئتان وأربعون مليون )240,000,000(  	
ريال سعودي من خالل رسملة األرباح المبقاة.

بتاريخ 1427/03/12هـ )الموافق 2006/04/10م( تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري )635(. 	

تم طرح 30% من أسهم الشركة البالغة 24,000,000 سهم في السوق )أي بعدد سبع ماليين ومئتان ألف )7,200,000( سهم وبقيمة إسمية قدرها عشرة )10( ريال  	
للسهم الواحد( بتاريخ 1427/05/17هـ )الموافق 2006/06/14م( وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

بتاريخ 1429/04/06هـ )الموافق 2008/04/12م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة من مئتان  	
وأربعون مليون )240,000,000( ريال إلى ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي من خالل منح سهم مجاني لكل 4 أسهم ليصبح عدد األسهم ثالثون مليون 

 أنه تم سداد الزيادة عن طريق تحويل مبلغ ستون مليون)60,000,000( ريال سعودي من بند األرباح المبقاه.
ً
)30,000,000( سهم. علما

بتاريخ 1433/05/10هـ )الموافق 2012/04/02م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة من  	
ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال إلى ثالثمائة وخمسة وسبعون مليون )375,000,000( ريال سعودي وذلك من خالل منح سهم مجاني لكل 4 أسهم ليصبح 
 أن الزيادة في رأس المال تمت تغطيته من بندي األرباح المبقاة واإلحتياطي اإلتفاقي.

ً
 وخمسمائة ألف )37,500,000( سهم. علما

ً
عدد األسهم سبعة وثالثون مليونا

بتاريخ 1435/07/05هـ )الموافق 2014/05/04م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة من  	
ثالثمائة وخمسة وسبعون مليون )375,000,000( ريال إلى أربعمائة وخمسون مليون )450,000,000( ريال سعودي وذلك من خالل منح سهم مجاني لكل 5 أسهم 
 أن الزيادة في رأس المال تمت عن طريق رسملة خمسة وسبعون مليون )75,000,000( ريال 

ً
ليصبح عدد األسهم خمسة وأربعون مليون )45,000,000( سهم. علما

سعودي من حساب األرباح المبقاة.

بتاريخ 1439/12/30هـ )الموافق 2018/09/10م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأسمال الشركة  	
بنسبة )45,56%( من أربعمائة وخمسون )450,000,000( ريال سعودي إلى مئتان وخمسة وأربعون مليون )245,000,000( ريال سعودي وبالتالي تخفيض عدد 
 وخمسمائة ألف )24,500,000( سهم عن طريق إلغاء عشرون مليون 

ً
أسهم الشركة من خمسة وأربعون مليون )45,000,000( سهم إلى أربعة وعشرون مليونا

وخمسمائة ألف )20,500,000( سهم، وبمعدل تخفيض )0.911( سهم لكل سهمين. 

بتاريخ 1441/03/07هـ )الموافق 2019/11/04م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة  	
)62.45%( من مئتان وخمسة وأربعون )245,000,000( ريال سعودي إلى اثنان وتسعون مليون )92,000,000( ريال سعودي وبالتالي تخفيض عدد األسهم من 
 وثالثمائة ألف 

ً
 وخمسمائة ألف )24,500,000( سهم إلى تسع ماليين ومئتان ألف )9,200,000( سهم عن طريق إلغاء خمسة عشر مليونا

ً
أربعة وعشرون مليونا

)15,300,000( سهم، وبمعدل تخفيض سهم لكل )1,601( سهم.
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الرؤية والرسالة واالستراتيجية- -14

رؤية الشركة 
 على خطين متوازيين، تنمية اموال مساهميها ورفع القيم السوقية للشركة من جهة، ووضع حلول تقنية 

ً
، وأن تعمل دائما

ً
تسعى الشركة ألن تكون من أسرع الشركات الكبرى نموا

مبتكرة فيما يتعلق بمعاييرنا الصارمة في الحفاظ على البيئة من جهة أخرى.

رسالة الشركة 
زيادة العائد للمساهمين من خالل زيادة كفاءة اإلنتاج ونمو المبيعات.

استراتيجية الشركة 
تق�سي استراتيجية الشركة العمل على المحاور التالية:

زيادة المبيعات.- 1

رفع كفاءة اإلنتاج.- 2

 مستقراص على منتجات مصنع - 3
ً
إبرام اتفاقيات مع كبار العمالء وخاصة عمالء مصنع روالت الورق لضمان رؤية مشتركة واستمرارية في التعامل والذي سيحقق طلبا

الروالت.

الشركات التابعة- -14
تمارس الشركة أنشطتها في المملكة العربية السعودية من خالل )3( شركات تابعة، وخارج المملكة من خالل )7( شركات تابعة، مملوكة بالكامل ماعدا شركة مصنع الجذور 
لصناعة محارم الورق. )ولمزيد من المعلومات حول الشركة يرجى مراجعة القسم الفرعي )9-7( »الشركات التابعة الجوهرية« من القسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه 

النشرة.

 :شركاتر :تابعةجل دول :(2-3ر مقر 

اسم الشركة التابعة
رأس المال

)ريال سعودي(
مكان التأسيس

المكان الرئيس 
للعمليات

النشاط
نسبة 
الملكية

السعوديةالسعودية4,300,000الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات
تقوم الشركة بجمع وعزل وضغط وبيع 

النفايات التي تشمل الورق والكرتون 
والنفايات البالستيكية والزجاجية

%100

السعوديةالسعودية50,000,000الشركة السعودية لتحويل الورق
إنتاج المناديل الورقية في األسواق 

المحلية مثل مناديل الوجه, المطبخ , 
الحمام والمطاعم والماك�سي رول

%100

السعوديةالسعودية500,000الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

يتمثل النشاط الرئي�سي للشركة في 
االستثمار في الصناعات المتنوعة في 

مجال الخدمات البترولية والبتروكيماوية 
والخدمات المساندة وكذلك إقامة 

مشاريع صناعية للورق.

%100

306,000شركة المدار لتجارة الورق )المدار(
اإلمارات العربية 

المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة

تقوم الشركة بجمع وعزل وضغط وبيع 
النفايات التي تشمل الورق والكرتون 

والنفايات البالستيكية والزجاجية
%100

المغربالمغرب437,000الشركة المغربية لتحويل الورق*
إنتاج المناديل الورقية في األسواق 

المحلية مثل مناديل الوجه, المطبخ , 
الحمام والمطاعم والماك�سي رول

%100

المغربالمغرب450,000شركة المدار لتجارة الورق
تقوم الشركة بجمع وعزل وضغط وبيع 

النفايات التي تشمل الورق والكرتون 
والنفايات البالستيكية والزجاجية

%100

األردناألردن530,000شركة المدار لتجارة الورق
تقوم الشركة بجمع وعزل وضغط وبيع 

النفايات التي تشمل الورق والكرتون 
والنفايات البالستيكية والزجاجية

%100

األردناألردن265,000شركة األردنية السعودية لتحويل الورق
إنتاج المناديل الورقية في األسواق 

المحلية مثل مناديل الوجه, المطبخ , 
الحمام والمطاعم والماك�سي رول

%100
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اسم الشركة التابعة
رأس المال

)ريال سعودي(
مكان التأسيس

المكان الرئيس 
للعمليات

النشاط
نسبة 
الملكية

الجزائرالجزائر817,000شركة المدار للورق
تقوم الشركة بجمع وعزل وضغط وبيع 

النفايات التي تشمل الورق والكرتون 
والنفايات البالستيكية والزجاجية

٪100

الكويتالكويت2,835,000شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق
i إنتاج المناديل الورقية في األسواق

مثل مناديل الوجه, المطبخ , الحمام 
والمطاعم والماك�سي رول

٪85

* في تاريخ 2020/02/09م )الموافق 1441/06/15هـ( أعلنت الشركة قيامها بتوقيع وعد ببيع الشركة في يناير 2019م إال أنه لم يتم تسليم المبلغ المتفق عليه لعملية البيع في ظل نقل ملكية الشركة، وعليه قامت الشركة بالحجز 
التحفظي )الجهة التنظيمية: محكمة االستئناف التجارية بمدينة مراكش( على المصنع وتم رفع دعوى تتمثل بطلب بطالن البيع ووقف اإلجراءات وال زال اإلجراء قيد المتابعة.

االستثمارات في الشركات األخرى- 6 	
لدى الشركة السعودية لصناعة الورق استثمار في شركة أخرى في المملكة العربية السعودية وهي تملك نسبة غير مسيطرة في شركة غاز الشرق. ويبين الجدول أدناه ملخص عن 

ملكية الشركة السعودية لصناعة الورق للحصص واألسهم:

 الستثما  ترفير :شركاتر ألخرىركمارفيرتا يخرهذهر :نشرةجل دول :(2-3ر مقر 

نسبة األسهم/الحصص المملوكةالنشاطمكان التأسيساسم الشركة

المملكة العربية السعودية شركة غاز الشرق 
توزيع الغاز الطبيعي وتشغيل المرافق الصناعية وتجارة الجملة في 

آالت ومعدات الغاز
1,040,000٪26

المصدر: الشركة

نشاط الشركة- 7 	
تنقسم أنشطة الشركة إلى قطاعين رئيسيين:

قطاع الصناعة. 	

قطاع التجارة والنقل. 	

قطاع الصناعة:

يتمثل قطاع الصناعة في مجال صناعة ورق المناديل ومناشف )لفات( وعجينة الورق وايضا تحويل روالت الورق الصحي منتجات ورقية تباع في االسواق.

و تزاول الشركة النشاط الصناعي من خالل 4 شركات تابعة، شركة داخل السعودية  وهي الشركة السعودية لتحويل الورق، و3 شركات خارج السعودية وهم الشركة المغربية 
لتحويل الورق، شركة األردنية السعودية لتحويل الورق، شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق.   

قطاع التجارة والنقل:

يتمثل قطاع التجارة و النقل في تجميع وفرز وكبس وبيع المخلفات الصلبة ومنها المخلفات الورقية والكرتونية والبالستيكية والمعدنية والزجاجية. 

و تزاول الشركة نشاط التجارة و النقل من خالل 6 شركات تابعة، شركتان داخل السعودية  وهما الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات و الشركة السعودية لالستثمار 
والتطوير الصناعي، و4 شركات خارج السعودية وهم شركة المدار لتجارة الورق )المدار(، شركة المدار لتجارة الورق)المغرب(، شركة المدار لتجارة الورق )األردن( وشركة المدار 

للورق.
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الطاقة اإلنتاجية لمصانع الشركة- -14
فيما يلي نبذة عن الطاقة اإلستيعابية لمصانع الشركة حتى تاريخ هذه النشرة:

ً
الطاقة اإلنتاجية )بالطن( سنويا الشركة المنتجة اسم المنتج 

110,000 الشركة السعودية لصناعة الورق روالت ورق

100 الشركة السعودية لتحويل الورق لفات صغيرة من الكلنك فيلم لتغليف األطعمة

24,200 الشركة السعودية لتحويل الورق مناديل ورقية للوجه

8,000 الشركة السعودية لتحويل الورق روالت مك�سي رول ومفارش صحيه

1,200 الشركة السعودية لتحويل الورق لفات صغيرة من االلمنيوم لتغليف االطعمة

1,500 الشركة السعودية لتحويل الورق مناديل سفرة

5,000 الشركة السعودية لتحويل الورق فوط تنشيف وورق حمام

45,000 الشركة السعودية لتدوير الورق ورق معاد تدويره

المصدر: الشركة

المزايا التنافسية- -14
تشمل المزايا التنافسية للمجموعة مايلي:

الموقع االستراتيجي: المصنع الوحيد إلنتاج روالت الورق في السعودية ويعتبر األكبر في المنطقة.	

الطاقة اإلنتاجية العالية: قدرة الشركة العالية في االنتاج والتي تشكل مايقارب 42% من حصة السوق المحلي.	

الخدمات اللوجستية: خدمة العمالء بشكل أسرع مقارنة بالمنافسين الموجودين خارج المملكة العربية السعودية وذلك يعود لكونه المصنع الوحيد في المنطقة.	

انقطاع األعمال- 14-0
( وال يزال الخط 

ً
بتاريخ 30 يوليو 2017م تم إيقاف خط اإلنتاج رقم 2 الخاص بالشركة السعودية لصناعة الورق )والذي تقدر طاقته االنتاجية مايقارب 27,000 طن سنويا

متوقف حتى تاريخ هذه النشرة بسبب حاجته إلعادة صيانة كاملة بتكلفة عالية نتيجة القطع القديمة وإعادة صيانة المبنى لمنع اهتزازه عند التشغيل.

 بأن خطة إصالح هذا الخط من ضمن مخططات الشركة إذا تمت عملية زيادة رأس المال بنجاح )لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم )6( »استخدام متحصالت 
ً
علما

الطرح« من هذه النشرة(.

وبتاريخ 3 مايو 2020م أعلنت الشركة عن تعليق العمل بمصانع الشركة وشركاتها التابعة لها داخل المدينة الصناعية الثانية بالدمام لمدة أربعة أيام إبتداًء من تاريخ 3 مايو 
 لتوجهيات حكومة المملكة بشأن عزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام ومنع الدخول أو الخروج منها. وإستمرت الشركة بنقل وشحن البضائع والمنتجات 

ً
2020م وذلك إنفاذا

من المستودعات إلى كافة العمالء. وبتاريخ 7 مايو 2020م أعلنت الشركة بإعادة تشغيل مصانع الشركة والشركات التابعة لها بالمدينة الصناعية.

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

الموظفون والسعودة- --14
كما بتاريخ 2020/09/06م، بلغ عدد موظفي الشركة )318( موظف منهم )70( موظف سعودي و)248( موظف غير سعودي وبنسبة توطين قدرها حوالي )21.87%( وتندرج 

 تحت النطاق »األخضر المتوسط - متوسطة فئة ج« من برنامج نطاقات للسعودة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
ً
الشركة حاليا

وفيما يلي بيانات الموظفون والتوطين في الشركات التابعة داخل المملكة العربية السعودية كما بتاريخ 2020/08/20م:

نسبة التوطينالنطاقعدد الموظفينالشركة

20.14%األحمر92 )18 سعودي و74 غير سعودي(الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

26.39%األخضر المرتفع - متوسطة فئة ج304 )85 سعودي و219 غير سعودي(الشركة السعودية لتحويل الورق

المصدر: الشركة

برنامج أسهم الموظفين- 	-14
كما بتاريخ نشر هذه النشرة، ليس لدى الشركة أي برامج أسهم للموظفين أو أي ترتيبات أخرى تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.
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الهيكل التنظيمي للشركة4- -

الهيكل التنظيمي- -4-
يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة: 

ا��معية�العامة

مدير�مكتب
الرئ�س�التنفيذي

الرئ�س
املا���التنفيذي

رئ�س�ا��دمات
املش��كة�التنفيذي

رئ�س
العمليات�التنفيذي

مدير�
املراجعة�الداخ��

مدير�
اإلنتاج�واألنظمة

مدير�عمليات
سلسلة�اإلمدادات

مدير�
خطة�الطلبات

مدير�
مراقبة�ا��ودة

مدير�عمليات
تقنية�املعلومات

مدير�
تطبيق�األعمال

مدير�
تم���األعمال

مدير�
األمن�والسالمة

مدير�
التطو�ر�التنظي��

املدير�اإلداري

مشرف
أسطول�السيارات

مشرف
خدمات�ومرافق

مدير�
سلسلة�اإلمدادات

مدير�
تقنية�املعلومات

مدير�ا��ز�نة

املدير
املا���للمجموعة

املراقب
املا���للمجموعة

مدير�القانونية
لشؤون�التحصيل

مدير�ا���ومة
وعالقات�املس�ثمر�ن

��نة�امل�افآت
وال��شيحات

العضو�املنتدب

الرئ�س�التنفيذي

مدير�املبيعات�وال�سو�ق
لتحو�ل�الورق

مدير�املبيعات
لصناعة�الورق

مدير�العمليات
لتحو�ل�الورق

مدير�العمليات
لتدو�ر�الورق

مدير�العمليات
لصناعة�الورق

��نة�املراجعة

مجلس�اإلدارة

المصدر: إدارة الشركة

مجلس اإلدارة- 	4-
وافقت الجمعية العامة العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2018/4/27م على تعيين )8( أعضاء في مجلس اإلدارة على أن يبدأ سريان التعيين في تاريخ 2018/4/27م لمدة ثالث 

سنوات تنتهي في تاريخ 2021/4/26م، ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة كما بتاريخ نشر هذه النشرة:

أعضاءرم(لسر إلد  ةجل دول :(2-3ر مقر 

 لـالمنصباالسم
ً
الصفة****العمرالجنسيةممثال

تاريخ األسهم المملوكة
العضوية*** نسبةإجماليغير مباشر*مباشر

50سعودي-الرئيسفهد بن محمد الداود
غير تنفيذي 

مستقل
2018/11/01م232-232%0.00

سليمان بن عبد العزيز 
الزبن

نائب 
الرئيس

46سعودي-
غير تنفيذي 

مستقل
2018/11/01م----

64سعودي-عضوفهد بن سعد الشعيبي
غير تنفيذي 

مستقل
2018/04/27م22,722-22,722%0.25

عبد الله بن عبد الرحمن 
الخرا�سي

37سعودي-عضو
غير تنفيذي 

مستقل
2020/03/17م15,000-15,000%0.16

66سعودي-عضود. محمد بن سعود البدر
غير تنفيذي 

مستقل
2019/12/11م----
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 لـالمنصباالسم
ً
الصفة****العمرالجنسيةممثال

تاريخ األسهم المملوكة
العضوية*** نسبةإجماليغير مباشر*مباشر

عبد الله بن عودة العنزي
عضو 
منتدب

2020/3/23م----تنفيذي مستقل54سعودي-

----------شاغر**

----------شاغر**

محمد بن عبدالوهاب 
السكيت

أمين سر 
المجلس

2020/05/13م-----35سعودي-

المصدر: إدارة الشركة

* تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة أو األسهم المملوكة من قبل أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة سواء بشكل مباشر أو من خالل 
ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة

** سوف يتم تعيين عضوين في المقعدين الشاغرين في مجلس اإلدارة بحد أق�سى قبل نهاية الربع الثالث.

»إدارة الشركة« من القسم  ***لمزيد من التفاصيل حول التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس بخروج ودخول أعضاء خالل عامي 2018م و2019م وحتى تاريخ نشر هذه النشرة، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية 5-9
»المعلومات القانونية« من هذه النشرة. 9

 منها لقاء ذلك. أما بالنسبة للعضو 
ً
 في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في أعمال اإلدارة اليومية لها أو يتقا�سى راتبا

ً
****وفق الئحة حوكمة الشركات، يكتسب عضو مجلس اإلدارة صفة »العضو التنفيذي« عندما يكون عضوا

المستقل: فهو عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي يتمتع باإلستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض اإلستقالل المنصوص عليها فيما يلي:

 أو له مصلحة فيما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
ً
أن يكون مالكا أ.�

 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك مانسبه خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
ً
أن يكون ممثال ب.�

أن يكون من كبار التنفيذين خالل العامين الماضيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. ج.�

أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. د.�

أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. �.	

أن تكون له صلة قرابة مع أي من مستشاري الشركة. و.�

أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة اخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها. ز.�

 لحصص سيطرة لدى أي من 
ً
 خالل العاميين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو بشركة أخرى من مجموعتها، كالمحاسبيين القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا

ً
أن يعمل أو كان يعمل موظفا ح.�

تلك األطراف خالل العامين الماضيين.

أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ط.�

أن يتقا�سى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن )200,000( ريال أو 50% من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من  ي.�
لجانه أيهما أقل.

أن يكون قد أم�سى مايزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة )أصبحت الزامية ابتداًء من دورة مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة التي تكون بعد تاريخ 2019/1/1م(. ك.�

أن يشترك في عمل من شانه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. ل.�

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة أخر ثالث سنوات

2019م2018م2017مالجهة اإلدارية

489أعضاء مجلس اإلدارة
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تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين- 41-
تقع مسؤولية اقتراح التعويضات والمكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ضمن إطار عمل لجنة المكافآت والترشيحات. ويوضح الجدول التالي قيمة 
الرواتب والمكافآت والبدالت التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى مدراء تنفيذيين )وعددهم )5(: خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي( خالل 

الثالثة أعوام الماضية:

تعويضاتر-مكافآترأعضاءرم(لسر إلد  ةر-أعلىرخمسةرم2  ءرتنفيذيينجل دول :(2-3ر مقر 

2019م2018م2017مبالريال السعودي 

964,920717,5151,280,665أعضاء مجلس اإلدارة

6,296,1506,960,2356,591,513المدراء التنفيذيين

المصدر: إدارة الشركة 

بسبب الخسائر المتراكمة في عام 2018م، قام 5 من أعضاء مجلس اإلدارة بالتنازل عن مستحقاتهم البالغة 435 ألف ريال وكما قام 2 من أعضاء اللجنة التنفيذية بالتنازل عن 
 للشركة والمساهمين. في عام 2018م، كانت الموافقة على الصرف تتم من قبل الجمعية العمومية، وفي عام 2019م، وافقت الجمعية 

ً
مستحقاتهم البالغة 240 ألف ريال تقديرا

على أن يتم الصرف بناء على قرار مجلس اإلدارة وتم تفويضها بذلك، وهذا السبب وراء االرتفاع في عام 2019م.

لجان مجلس اإلدارة- -4-
قام المجلس بتكوين عدد من اللجان المتخصصة، سواء وفق متطلبات نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية أو على ضوء حاجة العمل بالشركة، 

لمساعدة المجلس في إدارة مهامه بفعالية أكبر، وهي على النحو التالي:

لجنة المراجعة -4-4-
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة المراجعة وفقا لمتطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركة. وتختص لجنة المراجعة باآلتي:

مراقبة أعمال وأنشطة الشركة للتحقق من سالمة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية والمالية بالشركة. 	

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة والتوصية في شانها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. 	

البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي او مراجع الحسابات. 	

اإلشراف على وحدة المراجعة الداخلية بالشركة والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مسئول المراجعة الداخلية. 	

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية. 	

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم والتحقق من استقالليتهم وتقييم أدائهم. 	

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة بالشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. 	

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح ذات العالقة. 	

مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. 	

مراجعة الئحة عمل اللجنة وتقييم المهام والضوابط من حين إلي آخر والتوصية بأي تغييرات لمجلس اإلدارة لدراستها والتوصية للجمعية العامة للمساهمين  	
باعتماد التعديل.

أعضاءر:(نةر :مر جعةجل لول :(2-3ر مقر 

تاريخ العضوية****المنصباالسم

2020/3/23مرئيسسليمان بن عبد العزيز الزبن *

2019/12/22معضود. محمد بن سعود البدر **

2020/7/26معضود. صالح بن حمد الشنيفي***

المصدر: إدارة الشركة

* بتاريخ 2020/3/12م لم توافق الجمعية العامة على تعيينه، وبتاريخ 2020/3/23م وافق المجلس على تعيين األستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن كرئيس للجنة المراجعة، وبتاريخ 2020/6/30م وافقت الجمعية العامة 
العادية على قرار مجلس اإلدارة بتعيينه.

** بتاريخ 2019/12/22م وافق المجلس على تعيين الدكتور/ محمد بن سعود البدر عضو في لجنة المراجعة )عضو مستقل( وذلك لشغل المقعد الشاغر، وبتاريخ 2020/3/12م وافقت الجمعية العامة على قرار مجلس اإلدارة 
بتعيينه.

 أن موافقة المجلس ال 
ً
***بتاريخ 2020/7/26م وافق المجلس على تعيين الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي كعضو مستقل من خارج مجلس اإلدارة وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة إلقراره، علما

تعد نهائية.

****لمزيد من التفاصيل حول التغييرات التي طرأت على لجنة المراجعة بخروج ودخول أعضاء خالل عامي 2018م و2019م وحتى تاريخ نشر هذه النشرة، الرجاء االطالع والفقرة الفرعية 5-5-9 »لجان المجلس« من القسم 
9 »المعلومات القانونية« من هذه النشرة.
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عدد اجتماعات اللجنة أخر ثالث سنوات

2019م2018م2017مالجهة اإلدارية

457لجنة المراجعة

لجنة المكافآت والترشيحات	4-4-
تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفقا لمتطلبات الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت اآلتي:

التوصية لمجلس االدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات وكالمعايير المعتمدة .	

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس االدارة من قدرات ومؤهالت، بما في ذلك تحديد الوقت المخصص ألعمال مجلس 	
االدارة.

مراجعة هيكل مجلس االدارة ورفع التوصيات للمجلس في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.	

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس االدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.	

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين .	

تقديم االقتراحات المتعلقة بأعضاء المجلس الذين سيتم تعيينهم في كل لجنة تابعة للمجلس.	

مراجعة حوكمة الشركة سنويا واقتراح أي تعديالت.	

مراجعة القوانين واإلجراءات التي يجب إتباعها في تقييم أداء كل عضو في المجلس أو لجنة وتقديم االقتراحات المتعلقة بها إلى المجلس .	

مراجعة واقتراح التغييرات المناسبة لسياسة وإجراءات التعويض.	

تقييم فعالية إجراءات التعويض المتبعة في الشركة في انجاز األهداف االستراتيجية.	

تحديد تعويض الرئيس التنفيذي والموافقة عليه.	

تقييم أداء الرئيس التنفيذي على أساس األهداف والغايات المحددة.	

المصادقة على تعويض اإلدارة التنفيذية المحدد من قبل الرئيس التنفيذي.	

رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلي مجلس اإلدارة.	

أعضاءر:(نةر :مكافآتر- :ترشيحاتجل لول :(2-3ر مقر 

تاريخ العضويةالمنصباالسم

2018/5/02مرئيسفهد بن سعد الشعيبي

2020/3/25معضوفهد بن محمد الداود*

2018/12/27معضوسليمان بن عبد العزيز الزبن**

المصدر: إدارة الشركة

 عنه
ً
* بتاريخ 2020/3/17م تقدم األستاذ/ بدر بن سليمان الصليع باستقالته من لجنة المكافآت والترشيحات وتم قبول االستقالة من تاريخ 2020/3/25م، وتم تعيين المهندس/ فهد بن محمد الداود بديال

**بتاريخ 2018/12/27م وافق المجلس على تعيين األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الزبن عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت )عضو مستقل( وذلك لشغل المقعد الشاغر

عدد اجتماعات اللجنة أخر ثالث سنوات

2019م2018م2017مالجهة اإلدارية

256لجنة المكافآت والترشيحات

اللجنة التنفيذية4-41-
تعد اللجنة التنفيذية مسؤولة عن اإلشراف على تنفيذ األهداف اإلستراتيجية واألولويات المالية والتشغيلية وتقييم اإلنتاجية طويلة األجل لعمليات الشركة التشغيلية. وتختص 

اللجنة التنفيذية باآلتي:

مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط اإلستراتيجي مع اإلدارة التنفيذية والتحقق من كفاءة اإلجراءات لتنفيذ الخطط اإلستراتيجية.	

مراجعة توزيع موارد الشركة التي تحقق األهداف طويلة األجل وفق الخطط اإلستراتيجية.	

المراجعة الدورية لألهداف التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة، للتأكد من توافقها مع مهمة الشركة وأهدافها االستراتيجية.	

دراسة األمور المالية للشركة والشركات التابعة لها المتعلقة برأس مال الشركة والتدفقات النقدية ومقترحات اإلقتراض وموقف الشركة من من التزاماتها المالية.	

 لها.	
ً
المراجعة الدورية للنفقات الرأس مالية والفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقا

دراسة القرارات المتعلقة بالفرص أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات وترشيد التكاليف.	
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أعضاءر :ل(نةر :تنفيذيةجل دول :(2-3ر مقر 

تاريخ العضويةالمنصباالسم

2020/3/25مرئيسفهد بن محمد الداود

2020/3/25معضوعبد الله بن عبد الرحمن الخرا�سي

2020/3/25معضوعبد الله بن عودة العنزي

المصدر: إدارة الشركة

عدد اجتماعات اللجنة أخر ثالث سنوات

2019م2018م2017مالجهة اإلدارية

0**1*3اللجنة التنفيذية

*تم إلغاء اللجنة بناء على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/3/22م

**تم انشاء اللجنة بتاريخ 2019/12/22م ولم تعقد أي اجتماعات في عام 2019م

اإلدارة التنفيذية- -4-
يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة:

 إلد  ةر :تنفيذيةر:لشركةجل دول :(2-3ر مقر 

الجنسيةالمنصباالسم

مصريالرئيس التنفيذي*يسري بن عبدالحميد البشري

سعوديالعضو المنتدبعبد الله بن عودة العنزي**

فلسطينيالرئيس المالي التنفيذي*** خالد أبو هنا

سعوديالرئيس التنفيذي للخدمات المشتركةعلي فريد اليامي 

أردنيالرئيس التنفيذي للعمليات ومدير عام سالسل اإلمدادم. محمد عي�سى الزايد

باكستانيمدير عام تقنية المعلومات سيد بن مدثر كرماني

مصريمدير التدقيق الداخليهاني ابراهيم القطان 

المصدر: إدارة الشركة

* بتاريخ 2020/1/21م تم تكليف أ/ خالد أبو هنا كرئيس تنفيذي مكلف بعد فسخ عقد الرئيس التنفيذي السابق م/ حسان بن مريزن عسيري، وبتاريخ 2020/3/17م تم تعيين األستاذ / يسري بن عبد الحميد البشري وبتاريخ 
2020/4/12م تم مباشرته للعمل

 وسوف يعرض هذا التعيين في 
ً
 أن هذا القرار ال يعد نهائيا

ً
** بتاريخ 2020/03/25م قرر مجلس اإلدارة بتعيين أ/عبدالله بن عوده العنزي كعضو منتدب بالشركة وتم اإلعالن عن هذا القرار في تداول بتاريخ 2020/06/16م، علما

اجتماع الجمعية العامة إلقراره، ولم يتم اعتماد العضو من قبل الجمعية العامة حتى تاريخ هذه النشرة.

*** بتاريخ 2019/12/4م تم تكليف أ/ خالد أبو هنا كرئيس مالي مكلف وبتاريخ 2020/1/30م تم تعيينه كرئيس مالي تنفيذي بعد إنهاء عقد الرئيس المالي التنفيذي السابق أ/ واثق حسن شحادة بتاريخ 2019/12/29م 
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المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة4- -

المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة

مقدمة

يتضمن قسم المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة مراجعة تحليلية ألداء الشركة ووضعها المالي خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، و2017م، 
قرأ باالقتران مع القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

ُ
و2018م، 2019م. وهي تستند وينبغي أن ت

2019م، واإليضاحات المرفقة بها )يشار إليها فيما يلي باسم »القوائم المالية«(. 

 في المملكة العربية 
ً
 للمعايير المحاسبية المقبولة عموما

ً
لكل الفترات بما في ذلك السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م أعدت المجموعة ونشرت قوائمها المالية الموحدة وفقا

 للمعايير الدولية 
ً
 من 1 يناير 2017م، تعين على المجموعة إعداد وعرض قوائمها المالية الموحدة وفقا

ً
السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. اعتبارا

إلعداد التقارير المالية )IFRS( المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعايير والتصريحات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )المعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية(. وعليه، قامت المجموعة بإعداد قوائمها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م واألرقام المقارنة 

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. 
ً
للسنة المنهية في 31 ديسمبر 2016م وفقا

وقد تمت المراجعة من شركة الدكتور محمد العمري وشركاه لعام 2016م وعام 2017م، بينما تمت مراجعة القوائم المالية لعام 2018م و2019م من قبل مكتب البسام 
وشركاؤه. وتصدر الشركة قوائمها بالريال السعودي.

المعلومات المالية الواردة بهذا القسم مستخرجة دون تغييرات جوهرية من القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، و2017م، 
و2018م و2019م، مقدمة بشكل يتفق مع المتبع في القوائم المالية السنوية للشركة.

تختلف المعلومات المالية المتعلقة بعام 2016م المدرجة ضمن القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م عن المعلومات المالية لعام 
2016م التي أدرجت ألغراض المقارنة في القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والقوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. إن المعلومات المالية لعام 2016م المدرجة في القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والقوائم المالية 
الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م تشتمل على تعديالت تتالءم مع طبيعة األرصدة لكي تتوافق مع العرض في 31 ديسمبر 2017م والعرض في 31

ديسمبر 2018م.

لذلك، ومن أجل ضمان تحليل المثل بالمثل، تم االعتماد في هذه النشرة على المعلومات المالية لعام 2016م التي أدرجت ألغراض المقارنة في القوائم المالية الموحدة المدققة 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. كما تم االعتماد في هذه النشرة على المعلومات المالية لعام 2016م التي أدرجت ألغراض المقارنة في القوائم المالية الموحدة 

المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

يحتوي هذا القسم الذي أعدته إدارة الشركة على إفادات مستقبلية تنطوي على مخاطر وتوقعات غير مؤكدة. وقد يختلف األداء الفعلي للشركة بشكل جوهري عما هو وارد في هذه 
اإلفادات المستقبلية نتيجة عوامل مختلفة، بما في ذلك تلك التي وردت مناقشتها أدناه وفي مواضع أخرى من نشرة اإلصدار هذه.

إن بعض األرقام الواردة بهذا القسم معروضة بآالف الرياالت وتم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح. ولهذا فإن مجموع تلك األرقام قد يختلف عما هو وارد بالجداول. كما تجدر اإلشارة 
إلى أن كافة النسب المئوية والهوامش والمصاريف السنوية ومعدالت النمو السنوي تستند إلى هذه األرقام المقّربة. 

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار فيما يتعلق بانخفاض قيمة أصول الشركة، وخسائرها المتراكمة، وتخفيض رأس مالها، يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة مجتمعين 
ومنفردين بأنه لم يحدث أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنوات المالية الثالث السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية 

الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

الهيكل القانوني ونظرة عامة على األنشطة والعمليات
بدأت الشركة السعودية لصناعة الورق كفرع لمؤسسة فردية عام 1989 م وبدأت نشاطها بتصنيع لفات الورق الكبيرة عام 1991م. في سنة 1992 تم تركيب اول ماكينة بطاقة 
إنتاجية 16000 طن سنويا. وفي عام 1994 تم إضافة خط إزالة األحبار والذي يتم فيه معالجة الورق الهالك ويضاف عليه بعض المواد الكيماوية للتخلص من الشوائب واالحبار 
ليستخرج صفائح يتم استخدامها في صناعة روالت ورقية ذات جودة سوبر تجاري. في سنة 1995، تم تركيب الماكينة الثانية بطاقة 24000 طن سنويا. في سنة 2001م، تم إضافة 
المكينة الثالثة بطاقة 30000 طن سنوي. وفي عام 2009م تم اضافة الماكينة الرابعة بطاقة 55000 طن سنويا. وفي عام 2014م تم إعادة بناء خط اإلنتاج األول لتصبح طاقته 
. تأسست الشركة السعودية العادة تدوير الورق والمخلفات )شركة تابعة( في عام 2002م، 

ً
 لتصل الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية 137000 طن سنويا

ً
اإلنتاجية 28000 طن سنويا

وهي تقوم بجمع وفرز الورق إلستخدامه في وحدة إزالة األحبار وبيعه الى مصانع لفات الورق األخرى. تأسست الشركة السعودية لتحويل الورق في سنة 2003م إلنتاج تشكيلة 
متنوعة منتجات الورق اإلستهالكية.
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الشركات التابعة للشركة السعودية لصناعة الورق هي:

نسبة الملكيةبلد التأسيسالشركة التابعة

100%السعوديةالشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

100%السعوديةالشركة السعودية لتحويل الورق 

100%السعودية الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

100%اإلمارات العربية المتحدةشركة المدار لتجارة الورق )المدار(

100%المغربالشركة المغربية لصناعة الورق

100%المغربشركة المدار لتجارة الورق

100%األردنشركة المدار لتجارة الورق

100%األردنشركة األردنية السعودية لتحويل الورق

100%الجزائرشركة المدار للورق

0%تركياشركة تحويل الورق الممتاز*

85%الكويتشركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الجذور(

* خالل عام 2018م، قامت المجموعة ببيع صافي موجودات شركتها التابعة المملوكة بالكامل في تركيا »شركة تحويل الورق الممتاز«

مؤشرات األداء الرئيسية

مؤشر تر ألد ءر :رئيسيةر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل دود :(2-3ر مقر 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م 2018م 2017م 2016م

مدققة مدققة مدققة مدققة

تحليل النسب الرئيسية

%19 %15 %23 %20 هامش إجمالي الربح )الخسارة(

%6 %8- %0 %7- هامش الربح )الخسارة( التشغيلي

%5- %21- %9- %15- هامش صافي الربح )الخسارة(

%10- %10- %10- %14- مصاريف بيع وتسويق كنسبة مئوية من المبيعات

%9- %10- %10- %12- مصاريف عمومية وإدارية كنسبة مئوية من المبيعات

%3- %11- %4- %5- العائد على األصول

%37- %106- %17- %21- العائد على حقوق الملكية

%1165 %874 %341 %297 نسبة الدين إلى إجمالي حقوق الملكية*

المصدر: إدارة الشركة

* تتضمن نسبة الدين كافة قروض المجموعة القصيرة األجل والطويلة األجل

تقر إدارة الشركة بالتالي:

باستثناء ماتم اإلفصاح عنه في القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، ال توجد أي مؤشرات عن أي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط  	
قد يكون لها تأثير في األعمال أو الوضع المالي للشركة.

باستثناء ماتم اإلفصاح عنه في القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، ال توجد معلومات عن أي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو  	
سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري، مباشر أو غير مباشر على عمليات الشركة.

ال تملك الشركة أو شركاتها التابعة الجوهرية أي أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر  	
بشكل كبير في تقييم الموقف المالي.

لم يخضع رأس مال الشركة أو شركاتها التابعة الجوهرية ألي حق خيار كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م و2019م. 	

ال يوجد أي رهن عقاري أو حقوق أو رهون أخرى أو أعباء على ممتلكات الشركة أو شركاتها التابعة الجوهرية حتى تاريخ هذه النشرة فيما عدا ما يرد النص عليه في  	
مواضع أخرى من هذه النشرة.

لم تمنح الشركة أو شركاتها التابعة الجوهرية أّي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أّي عوض غير نقدي خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم  	
طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أّي أوراق مالية.

ال يوجد لدى الشركة أدوات دين صادرة وقائمة، وموافق عليها ولم يتم إصدارها، والقروض ألجل )بما في ذلك المشمولة بضمان شخ�سي أو مضمونة برهن سواء  	
 لها أو غير المضمونة برهن( باستثناء القروض المذكورة في هذا القسم. 

ً
أقدم المصدر أم غيره رهنا
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اليوجد لدى الشركة أي أصول ثابته مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها باستثناء ماتم اإلفصاح عنه في القسم رقم )6( »استخدام متحصالت الطرح«.	

ال نتوقع أن يكون هناك أثر بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى %15.	

 بسبب فايروس كوفيد 19، وذلك بسبب زيادة الطلب على منتجات الشركة منذ بداية انتشار فايروس كوفيد 19 ألن قطاع الشركة يعتبر 	
ً
ال نتوقع تأثر الطلب سلبيا

من القطاعات الصحية التي لم تتأثر بانتشار الفايروس. اما بالنسبة للعمليات التشغيلية فقد تأثر المصنع بإطفاع المكائن لمدة أربع أيام وذلك بعد فرض المدينة 
الصناعية حظر الحركة فيها خالل شهر مايو 2020م، كما ال يوجد تعثر جوهري للعمليات البيعية.

أسس اإلعداد

بيان االلتزام

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في 
ً
أعدت القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م واإليضاحات المرفقة بها وفقا

المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي أصدرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )»المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية«(. 

 في المملكة العربية السعودية الصادرة من 
ً
 للمعايير المحاسبية المقبولة عموما

ً
لكل الفترات حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، أعدت المجموعة قوائمها المالية وفقا

قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

قررت هيئة السوق المالية، وهي الهيئة الحكومية التي تنظم األمور المالية والقانونية واإلدارية للشركات المدرجة بالمملكة العربية السعودية أن خيارات استخدام نموذج 
إعادة تقييم الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة في معيار المحاسبة الدولي رقم 16 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 38 وخيار استخدام نموذج القيمة 
 خالل السنوات الثالث األولى من التحول ابتداًء من سنة 2017م إلى سنة 2019م بالنسبة للشركات 

ً
العادلة لالستثمارات العقارية في معيار المحاسبة الدولي 40 لن يكون متاحا

المدرجة. وعند انتهاء الفترة المذكورة أعاله، ستقوم الهيئة بدراسة ما إذا كانت ستواصل تطبيق نموذج التكلفة أو ستسمح بتطبيق نماذج القيمة العادلة / إعادة التقييم. وفي 
ظل هذه الظروف، فإن المجموعة ال تستطيع استخدام هذه الخيارات للسنة المالية الحالية )قرار مجلس هيئة السوق المالية المعلن عنه بتاريخ 1438/01/15هــ )الموافق 
2016/10/16م(. كما قرر مجلس هيئة السوق المالية في 31 ديسمبر 2019م، استمرار إلزام الشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس اآلالت والمعدات واألصول 

غير الملموسة لمدة خمس سنوات ابتداًء من 2020/1/1م.

أسس توحيد القوائم المالية

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.	

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر 
السيطرة المشار إليها أعاله. 

عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، يكون للشركة السيطرة على تلك المنشأة المستثمر بها عندما 
تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفرد. تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات 

الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها لمنحها السيطرة. تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:

حجم حقوق التصويت التي تمتلكها المجموعة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت األخرين.	

حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها المجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين أو الجهات األخرى.	

الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى. 	

أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن المجموعة لها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة التخاذ قرارات، بما في ذلك 	
كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن المجموعة من السيطرة على تلك الشركة التابعة، بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة 
التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل الفترة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة من 

تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى التاريخ الذي تنتهي فيه سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.

إن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساهمي الشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة. إن إجمالي الدخل الشامل 
للشركات التابعة موزع على مساهمي المجموعة، فيما عدا شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الجذور(.

يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة، متى تطلب ذلك، لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.

يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة 
عند التوحيد.
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أساس القياس
 لمبدأ التكلفة التاريخية، والمعدل للمحاسبة عن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بإستخدام أساس 

ً
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا

اكتواري لمزايا نهاية خدمة الموظفين، على أساس اإلستحقاق المحاسبي.

 للمعايير الدولية للتقارير المالية، يتطلب من اإلدارة وضع األحكام، والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على السياسات المحاسبية 
ً
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا

والمبالغ المصرح عنها بالقوائم المالية الموحدة.

العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض ھذه القوائم المالية الموحدة بالریال السعودي، وھو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.

أحكام محاسبية هامة ومصادر التقدير الرئيسية غير المؤكدة
 لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها وضع التقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلفصاح 

ً
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا

عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية الموحدة والمبالغ المعلنة لإليرادات والمصاريف خالل فترة التقرير. بالرغم أن هذه التقديرات مبنية على أساس 
أفضل المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة عن األحداث الحالية، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي 

يتم فيها مراجعة التقديرات وفي الفترات المستقبلية المتأثرة.

ملخص ألهم السياسات المحاسبية
فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة:

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

تظهر الموجودات قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصا أي انخفاض في القيمة. يتم تبويب هذه الموجودات إلى البند المناسب بالممتلكات والمعدات عندما تكون مكتملة وجاهزة 
لالستخدام المحدد لها. یتم استھالك ھذه الموجودات علی نفس األسس المستخدمة في الموجودات األخرى عندما تکون جاھزة لالستخدام المحدد لها.

تدرج الموجودات قيد اإلنشاء ألغراض اإلنتاج أو الخدمات أو األغراض اإلدارية بالتكلفة ناقصا أية خسائر انخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة األتعاب المهنية، وبالنسبة 
للموجودات المؤهلة، يتم رسملة تكاليف االقتراض وفقا للسياسة المحاسبية للمجموعة. يتم تبويب هذه الموجودات إلى البنود المناسبة بالممتلكات واآلالت والمعدات عندما 
تكون مكتملة وجاهزة لالستخدام المحدد لها. يتم استھالك ھذه الموجودات علی نفس األسس المستخدمة في الموجودات األخرى عندما تصبح الموجودات جاھزة لالستخدام 

المحدد لها.

يتم استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات )باستثناء األرا�سي المملوكة والعقارات قيد اإلنشاء( على مدى أعمارها اإلنتاجية باستخدام طريقة القسط الثابت.

إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية للموجودات هي كما يلي:

سنوات 

25 – 33مباني وتحسينات على المأجور

5 – 25آالت ومكائن ومعدات

5 – 15أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

4 – 8سيارات

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيمة المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل فترة تقرير، ألي تغيرات في التقدير يتم احتسابها وتطبيقها على أساس مستقبلي.

ال تتوقع المجموعة أن يتم تعديل على سياسة استهالك الممتلكات والمصنع والمعدات.

رسملة التكاليف ضمن الممتلكات واآلالت والمعداتأ- 
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 لإلدارة. 	

تتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في التكاليف المتراكمة التي تكبدتها المجموعة والخاصة بإنشاء المباني والهياكل في مرحلة التطوير. يتم تسجيل التكاليف األولية المتكبدة 
على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ثم يتم تحويلها إلى الممتلكات والمعدات عند اكتمال بناء هذه المنشآت. يتم رسملة تكاليف التمويل من القروض المتعلقة ببناء الموجودات 

المؤهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة إلتمامه وإعداده للغرض المحدد له.



31

استبعاد الممتلكات واآلالت والمعداتب- 
يلغى إثبات بند الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استمرار استخدامه. یتم تحدید أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد أو 

االستغناء عن أحد بنود الممتلکات والمعدات بالفرق بين متحصالت البيع والقیمة الدفتریة لألصل ویتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

قطع الغيار الرأسماليةج- 
تقوم المجموعة بتصنيف قطع الغيار الرأسمالية إلى قطع غيار هامة )قطع الغيار االستراتيجية( وقطع الغيار العامة، بإستخدام اإلرشادات التالية:

 ينبغي االحتفاظ به في المتناول لضمان 	
ً
قطع الغيار الهامة هي الجزء المعد لإلستخدام بشكل عاجل، الذي من المحتمل أن يكون عنصرا رئيسيا / جزًءا هاما

استمرارية تشغيل معدات اإلنتاج. وعادة ما تستخدم فقط عند حدوث أعطال، وليس من المتوقع عموما أن يتم استخدامها بشكل روتيني. يبدأ استهالك قطع 
الغيار الهامة من تاريخ الشراء مباشرة. 

 بسبب خطط االستبدال المقررة )تمشيا مع برنامج الصيانة المقرر( 	
ً
قطع الغيار العامة هي قطع الغيار الرئيسية األخرى التي ال تعتبر هامة ويتم شراؤها مقدما

وذلك الستبدال قطع الغيار الرئيسية الموجودة بأجزاء جديدة قابلة للتشغيل. تعتبر هذه البنود »متاحة لإلستخدام« فقط في تاريخ مستقبلي، ومن ثم تبدأ عملية 
االستهالك عند تركيبها كجزء مستبدل. إن فترة االستھالك لمثل ھذه األجزاء الرأسمالية العامة تكون علی مدى عمرها اإلنتاجي أو العمر اإلنتاجي المتبقي المتوقع 

للمعدات المرتبطة بها، أيهما أقل.

الموجودات غير الملموسة 
تدرج الموجودات غير الملموسة والتي من المتوقع أن يكون لها منفعة مستقبلية ضمن الموجودات غير المتداولة. تتضمن الموجودات غير الملموسة الشهرة وتكاليف برامج 

الحاسب اآللي. تتمثل تكاليف تطوير نظام تخطيط موارد الشركة بالتكاليف المتكبدة لتطبيق نظام جديد ويتم اطفاؤها على فترة 7 سنوات من تاريخ تطبيقه بالكامل.

انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة 
تقوم المجموعة في نهاية كل فترة قوائم مالية بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة وذلك لتحديد ما إذا كان هناك ما يشير إلى أن هذه الموجودات قد 
تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة، في حالة وجود ذلك المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل وذلك لتحديد خسائر إنخفاض القيمة )إن وجدت(. في حال عدم 
التمكن من تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصل محدد، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المولدة للنقد التي يعود إليها األصل نفسه. عندما يمكن تحديد 
أسس توزيع معقولة وثابتة، يتم توزيع األصول المشتركة إلى وحدات مولدة للنقد محددة، أو يتم توزيعها إلى أصغر مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التي يمكن تحديد أسس 

توزيع معقولة وثابتة لها.

 على األقل، 
ً
يتم اختبار انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة والموجودات غير الملموسة التي لم يتم استخدامها بعد، مرة واحدة سنويا

وعندما يكون هناك مؤشر يدل على أن األصل قد انخفضت قيمته.

 تكلفة البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. عند تقدير قيمة االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية 
ً
إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصا

المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل التي لم يتم تعديل 
تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لها.

في حال تم تقدير القيمة اإلستردادية ألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( بما يقل عن القيمة الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( إلى القيمة 
 في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

ً
اإلستردادية. يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض مباشرة

، تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( إلى القيمة المعاد تقديرها أو القيمة اإلستردادية، بحيث ال تزيد القيمة 
ً
في حالة رد خسائر إنخفاض القيمة الحقا

الدفترية المعدلة عن القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( فيما لو لم يتم إحتساب خسائر إنخفاض القيمة في السنوات السابقة. يتم رد خسائر إنخفاض القيمة 
 إلى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

ً
مباشرة

االستثمار في الشركات الزميلة
إن حصص المجموعة في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية تتضمن حصص في شركات زميلة .

إن الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها ولكن ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة على السياسات المالية والتشغيلية. 

 لإلعتراف المبدئي، تتضمن 
ً
يتم إحتساب الحصص في الشركات التابعة بإستخدام طريقة حقوق الملكية. يتم االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة، والتي تتضمن تكاليف المعاملة. الحقا

حصة المجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر للشركات المستثمر فيها المحاسب عنها وفق طريقة حقوق الملكية، حتى التاريخ الذي يتوقف فيه التأثير الجوهري .

مخزون
يقيم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل. يتم احتساب التكلفة المتكبدة للوصول بكل منتج إلى موقعه وحالته الراهنة كما يلي: 

المواد الخام ومواد التعبئة وقطع الغيار على أساس التكلفة المرجحة وتشمل كافة تكاليف الشراء والتكاليف األخرى المتكبدة لجلب المخزون الى موقعه وحالته 	
الراهنة.

البضاعة تامة الصنع ومنتجات تحت التصنيع على أساس التكلفة المرجحة وتتضمن تكلفة المواد والعمالة وحصة مناسبة من تكلفة التصنيع غير المباشرة بناًء 	
على قدرة التشغيل العادية، ولكن تستبعد تكلفة اإلقتراض.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

32

 التكاليف المقدرة الالزمة إلكمال المنتج واتمام البيع. يتم تكوين مخصص للمخزون 
ً
إن صافي القيمة القابلة للتحقيق هي سعر البيع المتوقع في سياق األعمال اإلعتيادية ناقصا

بطئ الحركة. 

النقد وما في حكمه 
 أو أقل وهي متاحة الستخدام المجموعة، ما لم يذكر خالف ذلك.في قائمة 

ً
يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وودائع لدى البنوك والتي تكون فترة إستحقاقها 90 يوما

المركز المالي الموحدة، يتم عرض السحب على المكشوف من البنوك في بند القروض.

العمليات غير المستمرة والموجودات غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع
يتم عرض نتائج العمليات غير المستمرة بشكل منفصل في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر. یتم تصنیف الموجودات غیر المتداولة )أو مجموعات اإلستبعاد( کمحتفظ 

 تکلفة البیع.
ً
بھا بغرض البيع بالقیمة الدفتریة أو القیمة العادلة ناقصا

 من استخدام مستمر. في هذه 
ً
یتم تصنیف الموجودات غیر المتداولة )أو مجموعات اإلستبعاد( علی أنھا محتفظ بھا للبیع، ویتم استرداد قیمتھا الدفتریة من خالل معاملة بیع بدال

الحالة عندما يكون األصل )أو مجموعة اإلستبعاد( متاًحا للبيع الفوري في حالته الحالية فقط مع مراعاة الشروط المعتادة والعادية لبيع تلك األصول )أو مجموعات اإلستبعاد( 
 بدرجة كبيرة.

ً
ويعتبر البيع محتمال

تعتبر عملية البيع محتملة بدرجة كبيرة إذا كان مستوى اإلدارة المناسب ملتزًما بخطة لبيع األصل )أو مجموعة اإلستبعاد(، وتم البدء في برنامج نشط إليجاد المشتري واستكمال 
الخطة. عالوة على ذلك، تم تسويق الموجودات للبيع )أو مجموعة اإلستبعاد( بشكل نشط وبسعر معقول بالنسبة لقيمتها العادلة الحالية. باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تصبح 

عملية البيع مؤهلة لالعتراف بها كعملية بيع مكتملة خالل سنة واحدة من تاريخ تصنيفها كمحتفظ بها بغرض البيع.

ال یتم استھالك أو اطفاء الموجودات غیر المتداولة للبیع أثناء تصنیفھا کمحتفظ بھا بغرض البيع. تم اإلعتراف بالفوائد والمصاريف األخرى المرتبطة بإلتزامات مجموعة اإلستبعاد. 

یتم تصنيف الموجودات غیر المتداولة المصنفة کمحتفظ بھا بغرض البيع وموجودات مجموعة االستبعاد المصنفة کمحتفظ بھا بغرض البيع بشکل منفصل عن الموجودات 
األخرى في قائمة المرکز المالي. يتم تصنيف إلتزامات مجموعة اإلستبعاد المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع بشكل منفصل عن المطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي.

ترجمة العمالت األجنبية
يتم إثبات المعامالت التي تتم بعمالت أخرى غير العملة الوظيفية للشركة )العمالت األجنبية( وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات 
النقدية بالعمالت األجنبية في نهاية كل فترة مالية على أساس أسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. يتم ترجمة البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمدرجة بالعمالت 

األجنبية وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة.

يتم االعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء فروق أسعار صرف العمالت 
 من صافي االستثمار في العملية 

َ
األجنبية على البنود النقدية المطلوبة من أو المستحقة إلى عملية أجنبية ومن غير المحتمل أو المقرر أن يتم تسويتها )وهي بالتالي تشكل جزءا

 في الدخل الشامل اآلخر ويتم إعادة تصنيفها من حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند تسدید 
ً
األجنبية( والتي يتم االعتراف بها مبدئيا

البنود النقدیة.

عند استبعاد عملية أجنبية )استبعاد حصة المجموعة بالكامل في عملية أجنبية، استبعاد يتضمن فقدان سيطرة على شركة تابعة تتضمن عملية أجنبية(، يتم إعادة تبويب 
جميع فروقات أسعار الصرف التراكمية في حقوق الملكية بخصوص تلك العملية العائدة لمساهمي المجموعة، إلى قائمة الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، فيما يتعلق 
باالستبعاد الجزئي لشركة تابعة تتضمن عملية أجنبية، والذي ال يؤدي إلى خسارة المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة، يعاد توزيع الحصة النسبية من فروقات أسعار الصرف 
المتراكمة على الحصص غير المسيطرة وال يتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة. بالنسبة لجميع عمليات االستبعاد الجزئية األخرى )مثل عمليات االستبعاد الجزئي للشركات 
الزميلة أو الترتيبات المشتركة التي ال تؤدي إلى خسارة المجموعة لتأثير جوهري أو سيطرة مشتركة(، يتم إعادة تبويب الحصة التناسبية من فروق أسعار الصرف المتراكمة إلى 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

المخصصات
تم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة إلتزام حالي )قانوني أو حكمي( نتيجة لحدث في الما�سي ويكون من المحتمل أن يترتب عنه سداد اإللتزام ويمكن تقدير مبلغ 
اإللتزام بشكل موثوق. إن المبلغ المعترف به كمخصص يتم إحتسابه حسب أفضل التوقعات للمقابل المطلوب لسداد اإللتزام كما بنهاية فترة التقرير بعد األخد بعين االعتبار 
المخاطر واألمور غير المؤكدة المحيطة باإللتزام. عند قياس قيمة المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقّدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته المدرجة هي القيمة 

الحالية لتلك التدفقات النقدية )عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للمال جوهري(.

عندما يكون جزء أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لسداد المخصص متوقع استردادها من طرف ثالث، فإنه يتم االعتراف بالذمة المدينة كأصل في حالة كون استالم 
واستعاضة المبلغ مؤكدة ويمكن قياسه بشكل موثوق.

اإليجارات التشغيلية 
يتم اإلعتراف بدفعات اإليجارات التشغيلية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار .يتم اإلعتراف بحوافز اإليجار المستلمة كجزء ال 

يتجزأ من المصروف الكلي لإليجار على مدار فترة اإليجار.
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مكافآت الموظفين

االلتزام قصير األجلأ- 
إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المكافآت غير النقدية واإلجازات المرضية المتراكمة التي من المتوقع تسويتها بالكامل خالل 12 شهر بعد نهاية فترة القوائم 
المالية التي قدم فيها الموظفون الخدمة ذات العالقة يتم اثباتها بناء على الخدمات المقدمة من الموظفين حتى نهاية فترة القوائم المالية ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع سدادها 

عند تسوية المطلوبات. يتم عرض المطلوبات كإلتزامات مكافآت الموظفين الحالية ضمن المصاريف المستحقة في قائمة المركز المالي الموحدة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ب- 
 من قبل خبراء اكتواريين مستقلين بإستخدام طريقة تقييم وحدة االئتمان. إن اإللتزام المعترف به في قائمة المركز المالي الموحدة 

ً
يتم احتساب التزام المزايا المحددة سنويا

بخصوص مكافأة الموظفين هو القيمة الحالية إللتزام المزايا المحددة في نهاية فترة القوائم المالية.

وتحدد القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة بخصم التدفقات النقدية الخارجة التقديرية المستقبلية بإستخدام معدالت فائدة سندات شركات عالية الجودة المقومة بالعملة 
التي سيتم بها دفع المكافآت، وتكون شروطها مقاربة لشروط اإللتزام ذي العالقة. 

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.

يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة عن تعديالت الخطة أو التخفيضات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 
كتكاليف خدمة سابقة. 

تكلفة الفائدة

يتم احتساب تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم في بداية الفترة على صافي رصيد إلتزام المزايا المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة في مصاريف مزايا الموظفين في قائمة الربح أو 
الخسارة الموحدة.

أرباح أو خسائر إعادة القياس 

يتم إثبات أرباح أو خسائر إعادة القياس الناشئة عن التعديالت أو التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر. 

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
 بالتكلفة المطفأة.

ً
يتم االعتراف المبدئى للذم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى بالقيمة العادلة مضافا اليها التكاليف المباشرة لها )ان وجدت( ويتم قياسها الحقا

اإليرادات من عقود مع العمالء 
»اإليرادات«، ومعيار   لتحديد قيمة ووقت اإلعتراف باإليرادات. يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم )18( –

ً
يضع المعيار الدولى للتقرير المالي رقم )15( إطاًرا شامال

»عقود اإلنشاءات« والتفسيرات ذات الصلة. يضع المعيار الجديد نموذًجا من خمس خطوات للمحاسبة عن االيرادات من العقود مع العمالء. يتطلب  المحاسبة الدولي رقم )11( –
المعيار من المنشآت ممارسة الحكم مع األخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة من النموذج على العقود مع عمالئها. اعتمدت الشرکة المعیار 
الدولي للتقرير المالي رقم 15 اعتباًرا من 1 يناير 2018 باعتبارها بدایة فترة إعداد التقاریر المالیة للشرکة. لم يكن ھناك أي أثر ھام من تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ۱5«

اإلیرادات من العقود مع العمالء« على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تعترف المجموعة باإليرادات عندما يحصل العميل على السيطرة على البضاعة في وقت محدد، أي عند التسليم واإلقرار باستالم البضاعة، باستخدام نموذج الخمس خطوات. 
والتي تتضمن:

 وإلتزامات قابلة للتنفيذ.أ. 
ً
تحديد العقد مع العميل، أي االتفاقيات مع الشركة التي تن�س� حقوقا

تحديد التزامات األداء في العقد، مثل الوعد في مثل هذه العقود لنقل المنتجات أو الخدمات.ب. 

تحديد سعر المعاملة بناًء على المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل الوفاء بإلتزامات األداء )وباستثناء أي مبالغ يتم تحصيلها نيابة عن جهات أخرى(.ج. 

 إلى سعر البيع التقديري المستقل للمنتجات أو الخدمات المقدمة للعميل.د. 
ً
توزيع سعر المعاملة لكل إلتزام أداء استنادا

االعتراف باإليرادات عندما )أو بمجرد أن( تستوفي المنشأة شروط أداء االلتزام، مثل أن يتم نقل المنتجات أو الخدمات المتعاقد عليها إلى العميل ويحصل العميل 	. 
على السيطرة. قد يكون هذا مع مرور الوقت أو في وقت معين.

تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط السداد المحددة فى العقد واستبعاد الضرائب أو الرسوم. كما يجب استيفاء المعاييرالمحددة 
الموضحة أدناه قبل االعتراف باإليراد. في حالة عدم وجود شروط محددة، يتم تطبيق السياسة أعاله ويتم تسجيل اإليرادات عند إكتسابها وإستحقاقها.

يتم إثبات اإليرادات عند تسليم أو شحن السلع وفًقا لشروط العقد التي يتم بموجبها نقل السيطرة على السلع / المنتجات إلى العمالء وليس لدى المجموعة سيطرة فعالة على 
هذه السلع أو استمرار مشاركة اإلدارة لها.
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بالنسبة للمبيعات المحلية، يحصل العميل على السيطرة عند تسليم المنتج إلى مستودع العميل. بالنسبة للمبيعات الدولية، تحدث عملية إنتقال السيطرة عند شحن البضاعة 
على الناقل ذي الصلة عند الميناء.

ايرادات أخرى
تشتمل اإليرادات األخرى على التأمين المستلم وتوزيعات األرباح المستلمة. يتم اإلعتراف بالتأمين المستلم في قائمة الربح والخسارة الموحدة عند استالمها. يتم إثبات إيراد 

توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة الموحدة في التاريخ الذي يتم فيه إثبات حق المجموعة في استالم الدفعة.

تكاليف االقتراض
 إلى االستحواذ 

ً
يتم إدراج تكاليف االقتراض في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي يتم تكبدها فيها، بإستثناء تكاليف االقتراض على األموال الطويلة األجل العائدة مباشرة

أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة، يتم رسملة تكاليف االقتراض، إن وجدت، خالل الفترة الزمنية الالزمة إلكمال وإعداد الموجودات لإلستخدام المقرر.

الزكاة وضريبة الدخل
تخضع المجموعة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. باإلضافة إلى ذلك، تخضع الشركات التابعة ألنظمة ضريبة الدخل المعنية في الدول التي 
 لمبدأ اإلستحقاق. تحسب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي أو صافي الربح المعدل، أيهما أكبر. تقيد أي فروقات بين 

ً
تقوم فيها بممارسة أنشطتها. يتم اإلستدراك للزكاة وفقا

التقديرات والربط النهائي عند الموافقة عليها وعندها يتم تسوية المخصص.

اإلحتياطي النظامي 
 مع نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية والنظام األسا�سي للشركة، تقوم المجموعة بتكوين إحتياطي نظامي وذلك بتحويل 10% من صافي الربح، إذا كان متاحا بعد 

ً
تماشيا

تغطية الخسائر المتراكمة حتى يبلغ هذا اإلحتياطي 30% من رأس المال. إن هذا اإلحتياطي غير متاح للتوزيع كأرباح. 

توزيعات أرباح
يتم قيد توزيعات األرباح كإلتزام عند الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. يتم قيد توزيعات األرباح المرحلية عند الموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.

مصاريف
 لوظائفها كجزء من من تكلفة المبيعات، أو تكلفة البيع والتوزيع أو األنشطة اإلدارية. تتضمن مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية 

ً
تصنف المصاريف وفقا

 للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. ويتم توزيع المصاريف، إذا لزم األمر، بين مصاريف بيع وتوزيع 
ً
التكاليف غير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلـــفة اإلنتاج وفقا

ومصاريف عمومية وإدارية وتكلفة اإلنتاج على أساس ثابت.

التقارير القطاعية

قطاع األعمالأ- 
إن قطاع األعمال عبارة عن مجموعة من الموجودات والعمليات أو الشركات التى :

تزاول األنشطة المولدة للدخل . 	

يتم تحليل نتائج عملياتها بإستمرار بواسطة اإلدارة من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء ؛ و 	

تكون معلوماتها المالية متاحة بصورة مستقلة . 	

القطاع الجغرافيب- 
القطاع الجغرافي هو عبارة عن مجموعة من الموجودات والعمليات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية محددة عرضة لمخاطر وعائدات مختلفة عن 

تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

أساس الرأي المتحفظ للسنة المالية --0	م )الوارد بتقرير مراجع الحسابات المستقل المؤرخ في -1 
مارس --0	م(

كما في 31 ديسمبر 2018م، بلغت الذمم المدينة التجارية ومخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية مبلغ 302 مليون ريال سعودي و139 مليون ريال سعودي - 1
على التوالي )إيضاح9(. قامت اإلدارة بإجراء تقييم إلنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة كما في 1 يناير 2018م، عند تطبيق »المعيار الدولي للتقرير المالي 
 بعملية تقييم 

ً
رقم 9 – األدوات المالية« ألول مرة وعليه تم اإلعتراف بمخصص انخفاض في الذمم المدينة التجارية بمبلغ 49.5 مليون ريال سعودي. تقوم اإلدارة حاليا

انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، بحسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9. إال أن هذا التقييم لم يكتمل كما 
في تاريخ تقريرنا. وعليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هناك أي تسوية ضرورية للقيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية ومخصص انخفاض القيمة المتعلق بها كما 

في 31 ديسمبر 2018م.

خالل أعمال المراجعة التي قمنا بها، فقد تم لفت انتباهنا من قبل المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بصحة المعالجة المحاسبية التي اتبعتها الشركة في معامالت بيع - 2
وإعادة شراء األرا�سي التي تمت خالل األعوام من 2012م حتى 2016م. تقوم اإلدارة في الوقت الحالي بالعمل على تعيين جهة مستقلة إلجراء مراجعة تفصيلية لجميع 
 لذلك، وكما في تاريخ ابداء رأينا، لم نتمكن من تقييم القيمة الدفترية لألرا�سي المدرجة في ممتلكات واآلت ومعدات كما في 31 

ً
المعامالت والقيود المتعلقة بها. وفقا

ديسمبر 2018م. 
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لفت انتباه )الوارد بتقرير مراجع الحسابات المستقل المؤرخ في -1 مارس --0	م(
ايضاح رقم 1 حول هذه القوائم المالية الموحدة، والذي يشير إلى أنه تم إعداد القوائم المالية الموحدة على فرضية أن المجموعة سوف تستمر كمنشأة مستمرة. - 1

كما في 31 ديسمبر 2018م تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات المتداولة بمبلغ 147.5 مليون ريال سعودي، وهو ما يتمثل بشكل رئي�سي في القروض 
قصيرة األجل والجزء المتداول من القروض متوسطة وطويلة االجل والبالغة 130.8 مليون ريال سعودي و181.8 مليون ريال سعودي على التوالي. باإلضافة إلى ذلك، 
 بالتفاوض إلعادة جدولة القروض من أجل حل قضية عدم 

ً
لم تلتزم المجموعة ببعض التعهدات المالية للقروض كما في 31 ديسمبر 2018م. تقوم المجموعة حاليا

اإللتزام بالتعهدات المالية للقروض. تعتقد اإلدارة أن المجموعة ستنجح في إعادة هيكلة القروض وحل قضية عدم اإللتزام في المستقبل القريب. باإلضافة إلى ذلك، 
تعتزم إدارة المجموعة تدوير قروضها قصيرة االجل. تعتقد إدارة المجموعة انها قادرة على تدوير قروضها قصيرة األجل وذلك بناءا على خبرتها السابقة. وعليه تم اعداد 

القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ اإلستمرارية واستمرار تصنيف القروض وفقا لشروط السداد األصلية.

ايضاح رقم 4 حول القوائم المالية الموحدة المرفقة والذي يشير إلى قيام اإلدارة بتقييم انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات كما في 31 ديسمبر 2018م. - 2
يتضمن التقييم افتراضات تتعلق ب�جم المبيعات المستقبلية واألسعار ومعدالت النمو السنوية ومعدالت النمو النهائية ومعدالت الخصم والعوامل األخرى ذات الصلة. 
تعتمد نتائج هذه اإلفتراضات بشكل كبير على نجاح العمليات المستقبلية بحسب تقديرات اإلدارة وتحقيق خططها في المستقبل. بناًء على نتيجة انخفاض القيمة، 
قامت اإلدارة بإثبات خسارة انخفاض القيمة في القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في 31 ديسمبر 2018م بقيمة 6.5 مليون ريال سعودي. تثق اإلدارة في 
قدرتها على الوفاء بخطة أعمالها المستقبلية وتعتقد أن القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في 31 ديسمبر 2018م، بعد اإلنخفاض المعترف به، سيتم 

استردادها في النهاية من العمليات المستقبلية.

ايضاح رقم 4 حول هذه القوائم المالية الموحدة والذي يشير إلى قيام اإلدارة بتعيين مستشار خارجي لتقييم انخفاض قيمة بعض الموجودات غير المستخدمة - 3
بالممتلكات واآلالت والمعدات البالغ قدرها 75 مليون ريال والتي لم يتم استخدامها بالكامل خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. بناء على نتائج هذا التقييم، 
تم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 36.9 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. تعتقد اإلدارة أن هذه الموجودات لديها القدرة على توفير 
منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة وعليه، فإن القيمة الدفترية لهذه الموجودات، بعد اإلنخفاض في القيمة، ال تتعدى قيمتها القابلة لإلسترداد كما في 31 ديسمبر 

2018م

أساس الرأي المتحفظ للسنة المالية --0	م )الوارد بتقرير مراجع الحسابات المستقل المؤرخ في -1
مارس 0	0	م(

 إلى نتائج هذا التقييم، تم عكس مبلغ 31.4 مليون - 1
ً
قامت اإلدارة بإجراء تقييم إلنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م. استنادا

ريال سعودي من مخصص انخفاض قيم الذمم المدينة التجارية خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. حيث أن إدارة الشركة لم تقم بتقييم االنخفاض في 
»األدوات المالية« ولم تقم بإظهار أثر النتائج،   لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9

ً
قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م وفقا

إن وجدت، في قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في ديسمبر 2018م. لذا، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هناك أي تسوية ضرورية للقيمة 
الدفترية للذمم المدينة التجارية ومخصص انخفاض القيمة والخسائر المتراكمة ذات الصلة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م وعلى نتائج السنة المنتهية في 31

ديسمبر 2019م.

 كشركة - 2
ً
خالل السنة، وبناًء على »اتفاقية التعهد بالبيع«، باعت المجموعة إحدى شركاتها التابعة، الشركة المغربية لصناعة الورق، والتي قد تم تصنيفها سابقا

محتفظ بها بغرض البيع بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )5( »موجودات غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع والعمليات غير المستمرة« )إيضاح 1(. 
 لما صرحت به اإلدارة تم نقل ملكية الشركة إلى المشتري الجديد كجزء من االتفاقية. كما في 31 ديسمبر 2019م، بلغ رصيد الذمم المدينة مقابل بيع الشركة 

ً
وفقا

التابعة مبلغ 13.6 مليون ريال سعودي، والتي لم يتم استالمها حتى تاريخ تقريرنا. أقامت إدارة الشركة دعوى قضائية إللغاء اتفاقية البيع وأجرت مصادرة احترازية 
لمصنع الشركة المغربية لصناعة الورق. بتاريخ تقرير فحصنا، كانت هذه اإلجراءات القانونية ال تزال سارية. لم نتمكن في هذه المرحلة من تقييم قابلية استرداد رصيد 

الذمم المدينة/االستثمار. وعليه، فقد تحفظنا في تقريرنا بهذا الشأن.

تكبدت المجموعة خسائر بمبلغ 27.47 مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )31 ديسمبر 2018م: 114.9مليون ريال سعودي( وبلغت - 3
الخسائر المتراكمة مبلغ 11.8 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م )31 ديسمبر 2018م 136.9 مليون ريال سعودي(. أجرت إدارة الشركة تقييم انخفاض قيمة 
الممتلكات واألالت والمعدات كما في 31 ديسمبر 2019م وبناًء عليه لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة خالل السنة الحالية )31ديسمبر 2018م: 6.5 مليون ريال 
سعودي(. يتضمن هذا التقييم اإلفتراضات المتعلقة ب�جم المبيعات المستقبلية، األسعار، معدالت النمو السنوية، معدالت النمو النهائية، معدالت الخصم، صافي 

القيمة القابلة للتحقق والعوامل األخرى ذات الصلة. 

 لتقديرات اإلدارة وتحقيق خططها في المستقبل. ال يمكننا في هذه المرحلة 
ً
 على نجاح العمليات المستقبلية وظروف السوق وفقا

ً
 جوهريا

ً
تعتمد نتيجة هذه اإلفتراضات اعتمادا

تقييم مدى معقولية االفتراضات المستخدمة في تقييم انخفاض قيمة موجودات المجموعة تعتبر اإلدارة أن هذه اإلفتراضات واقعية ويمكن تحقيقها في ضوء خطة إعادة الهيكلة 
التشغيلية، وهي على ثقة من قدرتها على تلبية هذه الخطط المستقبلية. تعتقد اإلدارة أن القيمة الدفترية للممتلكات واألالت والمعدات سيتم استردادها من العمليات المستقبلية.

لفت انتباه )الوارد بتقرير مراجع الحسابات المستقل المؤرخ في -1 مارس 0	0	م(
نلفت اإلنتباه إلى إيضاح رقم 4 حول القوائم المالية الموحدة المرفقة والذي يشير إلى أن اإلدارة قد قامت بالتعاقد مع مستشار خارجي لتقييم انخفاض قيمة بعض الموجودات 
غير المستخدمة من الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تبلغ قيمتها 43.7 مليون ريال سعودي والتي لم يتم إستخدامها هذه خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. بناء على 
نتائج هذا التقييم، تم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 3.2 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م )31 ديسمبر 2018م: 36.9 مليون ريال سعودي(. 
تقوم اإلدارة حالًيا بتقييم الخطط البديلة إلستخدام هذه الموجودات. تعتقد اإلدارة أن هذه الموجودات لديها القدرة على توفير منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة وعليه، 

فإن القيمة الدفترية لمثل هذه الموجودات، بعد االنخفاض في القيمة، ال تتعدى قيمتها القابلة لإلسترداد كما في 31 ديسمبر 2019م.
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نتائج العمليات

قائمة الدخل الموحدة

مائمةر :2خلر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمرمر-9د0دمجل دود :(2-3ر مقر 

النمو المركب من 
عام 2016م إلى عام 

2019م

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%6.51 %2 %5- %8 527,126 541,456 515,818 477,271 إيرادات

%9.41 %0 %16- %3 )427,997( )458,293( )395,976( )382,844( تكلفة اإليرادات

%9 %31 %27  99,129  83,163  119,842  94,427 مجمل الربح

%4.26- %17- %8- %15- )47,651( )54,086( )50,263( )59,004( مصاريف عمومية وإدارية

%10.14- %3 %6- %24- )52,202( )53,765( )50,880( )66,582( مصاريف بيع وتوزيع

%356- %3 %100  31,393 )18,299( )18,867(  - مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية

%17.46 %208- %254.88- %99-  30,669 )42,987( )168( )31,159( خسارة العمليات

%11.83 %39 %4- %20 )42,732( )39,552( )37,925( )31,629( تكلفة تمويل

%14.68 %5- %38 %114  3,070  1,644  2,672  1,250 الحصة من ربح شركة زميلة

%79.40 %194- %192- %10 )10,082( )27,195( )9,314( )8,450( مصاريف أخرى، صافي

%80- %142- %36- )19,075( )108,090( )44,735( )69,988( الخسارة قبل الزكاة 

%68.79 %169 %3 %195 )8,393( )3,134( )3,247( )1,100( زكاة 

%25.08 %69- %132- %33- )27,468( )111,224( )47,982( )71,088( صافي خسارة السنة من العمليات المستمرة 

تحليل النسب الرئيسية

%19 %15 %23 %20 هامش إجمالي الربح )الخسارة(

%6 %8- %0 %7- هامش الربح )الخسارة( التشغيلي

%5- %21- %9- %15- هامش صافي الربح )الخسارة(

%10- %10- %10- %14- مصاريف بيع وتسويق كنسبة مئوية من المبيعات

%9- %10- %10- %12- مصاريف عمومية وإدارية كنسبة مئوية من المبيعات

المصدر: إدارة الشركة
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المبيعات )المجموعة(
تتكون مبيعات المجموعة بشكل رئي�سي من مبيعات روالت مناديل الورق »الجامبو رول«، وجمع ومعالجة أوراق النفايات، وكذلك تحويل الورق حيث تركز على تقديم منتجات 
الورق المحول ذات الجودة العالية وتحت أسماء تجارية مثل: مشوار وسيتي. كما أن للمجموعة نشاط في الخليج العربي، كما أنشئت الشركة السعودية للورق لجمع وإعادة تدوير 

الورق في الجزائر وأخرى لعمليات تحويل الورق في المغرب وتركيا.

 :مبيعاترحسبر :شركاتر :تابعةرضمنر :م(موعةر:ألعو مردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمرجل لود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%5- %6 %5 377,322 396,962 374,306 356,151 الشركة السعودية لصناعة الورق

%2 %5 %10 217,753 214,333 203,813 184,611 الشركة السعودية لتحويل الورق

%21- %30 %65 26,137 32,896 25,336 15,314 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%24- %14- %41 16,400 21,713 25,111 17,863 شركة المدار للورق )الجزائر(

%0 %0 %100-  -  -  - 3,584 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%9- %1- %7 40,103 43,920 44,189 41,487 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%5- %6 %9 677,715 709,824 672,754 619,010 اإلجمالي

%11- %7 %11 )150,588( )168,367( )156,936( )141,739( االستبعادات بين شركات المجموعة

%3- %13 %19 527,126 541,456 515,818 477,271 إجمالي المبيعات

النسبة من المبيعات

%56 %56 %56 %58 الشركة السعودية لصناعة الورق

%32 %30 %30 %30 الشركة السعودية لتحويل الورق

%4 %5 %4 %2 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%2 %3 %4 %3 شركة المدار للورق )الجزائر(

%0 %0 %0 %1 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%6 %6 %7 %7 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%24- %27- %25- %23- االستبعادات بين شركات المجموعة*

%100 %100 %100 %100 إجمالي المبيعات

المصدر: إدارة الشركة

)*( االستبعادات بين شركات المجموعة تمثل حذف مبيعات الشركات ما بين بعضها البعض داخل المجموعة.

ارتفعت مبيعات المجموعة في عام 2017م بعد استبعاد المبيعات بين شركات المجموعة بمقدار 38.5 مليون ريال سعودي أو بنسبة 19% من 477.3 مليون ريال سعودي في عام 
2016مإلى 515.8 مليون ريال سعودي في عام 2017م، وذلك نتيجة لزيادة مبيعات الشركة السعودية لتحويل الورق والشركة السعودية لصناعة الورق وشركة المدار بالجزائر 
والشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات بمقدار 19.2 مليون ريال سعودي و7.7 مليون ريال و7.2 مليون ريال و5.3 مليون ريال على التوالي، باإلضافة إلى زيادة في 
مبيعات شركة الجذور بالكويت بمقدار 2.7 مليون ريال. ان تلك الزيادة قابلها انخفاض في مبيعات شركة تحويل الورق الممتاز بتركيا بمقدار 3.6 مليون ريال حيث لم تتم الشركة 

بأي عمليات خالل 2017م وتم بيع الشركة خالل عام 2017م.

ارتفعت مبيعات المجموعة في عام 2018م بعد استبعاد المبيعات بين شركات المجموعة بمقدار 25.6 مليون ريال أو بنسبة 13% من 515.8 مليون ريال في عام 2017م إلى 
541.4 مليون ريال في عام 2018م، وذلك نتيجة لزيادة مبيعات شركة السعودية لصناعة الورق وشركة السعودية لتحويل الورق بمقدار 21.7 مليون ريال و10.5 مليون ريال على 

التوالي. ان تلك الزيادة قابلها انخفاض في مبيعات شركة المدار بالجزائر وشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات بمقدار 3.4 مليون ريال و7.56 مليون ريال على التوالي.

انخفضت مبيعات المجموعة في عام 2019م بمقدار 14 مليون ريال أو بنسبة 3% من 541 مليون ريال في 2018م إلى 527 مليون ريال في 2019م، حيث انخفضت مبيعات كل من 
الشركة السعودية لصناعة الورق بمقدار 19 مليون ريال والشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات بمقدار 6.8 مليون ريال و5.3 مليون ريال في الشركة المدار للورق 

)الجزائر(، والذي قابله ارتفاع في مبيعات الشركة السعودية لتحويل الورق.
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المبيعات حسب فئة المنتجات الرئيسية

 :منت(اتر :رئيسيةجل لود :(2-3ر مقر 

الشركة المنتجةاسم المنتج
الطاقة اإلنتاجية

ً
بالطن المتري سنويا

79,200 الشركة السعودية لصناعة الورقفاخر

25,200 الشركة السعودية لصناعة الورقسوبر التجاري

- الشركة السعودية لصناعة الورقلفائف جانبية

23,040 الشركة السعودية لتحويل الورق عبوة مناديل )إعادة تعبئة(

5,100 الشركة السعودية لتحويل الورقماك�سي رول

3,648 الشركة السعودية لتحويل الورقمناديل الوجه

1,896 الشركة السعودية لتحويل الورقمنشفة المنزلية

1,248 الشركة السعودية لتحويل الورقالمناديل السفرة

2,088 الشركة السعودية لتحويل الورقمناديل الحمامات

612 الشركة السعودية لتحويل الورقمناديل جيب

13,380 الشركة السعودية لتدوير الورق والمخلفاتنفايات كتب

1,890 الشركة السعودية لتدوير الورق والمخلفاتنفايات مكتبية

3,150 الشركة السعودية لتدوير الورق والمخلفاتسوبر ميكس

2,541 الشركة السعودية لتدوير الورق والمخلفاتنفايات دوبلكس 

142 الشركة السعودية لتدوير الورق والمخلفاتأكواب

1,152 الشركة السعودية لتدوير الورق والمخلفاتتقطيع علب الحليب

52 الشركة السعودية لتدوير الورق والمخلفاتنفايات المناديل البيضاء

المصدر: إدارة الشركة

تقوم المجموعة بتصنيع وبيع منتجاتها الرئيسية إلى ما يلي: 1( اللفات الجامبو إلى قطاع الشركات. 2( المناديل الورقية للمستهلك النهائي. يتمثل النشاط الرئي�سي في إنتاج ورق 
المناديل ومناشف )لفات( وعجينة الورق وبيع وتوزيع واستيراد وتصدير الورق ومنتجاته. 

إن جميع الشركات التابعة تعمل بالتكامل مع الشركة األم، ففي مجال التحويل تعتمد شركات التحويل على روالت الورق الصحي المنتج في مصانع الشركة األم كما تقوم شركات 
تجميع وفرز الورق بإعداد مصنع الورق بالخامات الالزمة لإلنتاج باإلضافة إلى تجارتها في باقي األنواع التي ال يحتاجها المصنع إلى عمالء آخرين. تستحوذ مبيعات الشركة السعودية 
لصناعة الورق والشركة السعودية لتحويل الورق على حوالي 85% من مبيعات المجموعة خالل السنوات من 2016م إلى 2019م، بينما تمثل مبيعات مصنع الجذور بدولة 

الكويت على حوالي 8% من المبيعات.
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االستبعادات بين شركات المجموعة

 الستبعاد تربينرشركاتر :م(موعةر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرر:ألعو مردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل دود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % غير مدققة مدققة مدققة مدققة

%12- %81 %56 20,800 23,580 13,048 8,347
مبيعات الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات إلى الشركة 

السعودية لصناعة الورق

%1- %5 %14 123,291 124,587 119,201 104,405
مبيعات الشركة السعودية لصناعة الورق إلى الشركة السعودية 

لتحويل الورق

%68- %18- %15- 6,497 20,200 24,687 28,988
مبيعات الشركة السعودية لصناعة الورق إلى شركة مصنع الجذور 

لصناعة محارم الورق )الكويت(

%11- %7 %11 150,588 168,367 156,936 141,739 إجمالي االستبعادات

نسبة االستبعادات 

%112 %1108 %525 %14 %14 %8 %6
مبيعات الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات إلى الشركة 

السعودية لصناعة الورق

%10 %62 %132 %82 %74 %76 %74
مبيعات الشركة السعودية لصناعة الورق إلى الشركة السعودية 

لتحويل الورق

%642 %250- %138- %4 %12 %16 %20
مبيعات الشركة السعودية لصناعة الورق إلى شركة مصنع الجذور 

لصناعة محارم الورق )الكويت(

%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 إجمالي االستبعادات

المصدر: إدارة الشركة

إن مبيعات الشركات التابعة داخل المجموعة والتي يتم حذفها )استبعادها( على مستوى المجموعة تنقسم إلى ثالث مراحل ومنها: 1( التحويل من شركة السعودية إلعادة تدوير 
الورق والمخلفات إلى شركة السعودية لصناعة الورق. 2( التحويل من الشركة السعودية لصناعة الورق إلى الشركة السعودية لتحويل الورق. 3( التحويل من الشركة السعودية 
لصناعة الورق إلى شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(، حيث تقوم الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق ببيع باالت من نفايات الورق المضغوط إلى شركة 
السعودية لصناعة الورق والذي يتم استخدامه كلباب إلنتاج روالت مناديل ضخمة. ومن ثم تقوم شركة السعودية لصناعة الورق ببيع هذه الروالت إلى شركة السعودية لتحويل 
الورق وشركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت( حيث يتم تحويل هذه الروالت الضخمة إلى مناديل فاخرة يتم بيعها للمستهلك النهائي. ان مبيعات الشركة السعودية 
لصناعة الورق إلى كل من الشركة السعودية لتحويل الورق وشركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت( تمثل حوالي 90% من إجمالي مبيعات الشركات التابعة إلى 

بعضها البعض داخل المجموعة.

مبيعات الشركة السعودية لصناعة الورق

مبيعاتر :منت(اتر :رئيسيةر:لشركةر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرر:ألعو مردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل دود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % غير مدققة مدققة مدققة مدققة

%4- %1- %10 323,692 336,224 339,518 310,026 فاخر

%11- %78 %27- 49,740 55,921 31,404 42,805 سوبر التجاري

%19- %42 %2 3,891 4,817 3,384 3,320 لفائف جانبية

%5- %6 %5 377,322 396,962 374,306 356,151 إجمالي المبيعات

النسبة من المبيعات

%86 %85 %91 %87 فاخر

%13 %14 %8 %12 سوبر التجاري

%1 %1 %1 %1 لفائف جانبية

%100 %100 %100 %100 إجمالي المبيعات

المصدر: إدارة الشركة

تتكون مبيعات الشركة السعودية لصناعة الورق من ثالث منتجات رئيسية هي أ( الفاخر - ب( السوبر التجاري -ج( اللفائف الجانبية، حيث تمثل مبيعات الفاخر ما نسبته %85 
 لكامل الشركة والبالغة 104.400 طن، في حين تراوحت مبيعات السوبر التجاري ما 

ً
إلى 91% من إجمالي مبيعات الشركة و76% من إجمالي الطاقة اإلنتاجية بالطن المتري سنويا

. إن الفرق بين الفاخر والسوبر التجاري يكمن في أن الفاخر ينتج من مواد أوليه 
ً
نسبته 8% إلى 14% من إجمالي المبيعات و24% من إجمالي الطاقة اإلنتاجية بالطن المتري سنويا

تستخدم لبابة الورق البكر في حين أن السوبر التجاري ينتج من لبابة الورق المعاد تدويره. إن اللفائف الجانبية تنتج من خامات لها نفس الجودة، مثل الفاخر والسوبر التجاري 
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ولكن لها عرض أقل. على سبيل المثال، فإن االلة التي تقوم بإنتاج روالت بعرض 4 أمتار ويتم قصة حسب طلب العميل وفي حال كان هناك فائض على جانبي الرول يتم بيعه 
 لعميل آخر وذلك لتجنب أي هدر من االنتاج. 

ً
منفصال

ارتفع اجمالي مبيعات السعودية لصناعة الورق بمبلغ 18.2 مليون ريال سعودي في عام 2017م أو بنسبة 5% من 356.1 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 374.3مليون ريال 
سعودي في عام 2017م ويرجع ذلك للزيادة في مبيعات الفاخر بمبلغ 29.5 مليون ريال سعودي والذي صاحبه انخفاض في مبيعات السوبر التجاري بمبلغ 11.3 مليون ريال سعودي 
كذلك ارتفعت المبيعات ما بين شركات المجموعة بمبلغ 7.7 مليون ريال سعودي. إن الزيادة في المبيعات ترجع بصفة رئيسية إلى زيادة المبيعات الى العمالء الرئيسيين، شركة 
الشمسان للمنتجات الورقية وشركة طيبة للمنتجات الورقية بمبلغ 12 مليون ريال سعودي و7.4 مليون ريال سعودي و7.9 مليون ريال سعودي. ولقد قابل هذه الزيادة انخفاض 
جزئي في مبيعات كل من شركة كنان وشركة يونيشارم ومصانع الحمد ومصانع دار ديباج بمبلغ 6 مليون ريال سعودي و4.2 مليون ريال سعودي و3.4 مليون ريال سعودي و2.4 
مليون ريال سعودي. على التوالي. كذلك لم يكن هناك مبيعات لشركة الزهراء في عام 2017م مقارنة بمبيعات بمبلغ 9 مليون ريال سعودي في عام 2016م وكذلك بلغت مبيعات 

أحد العمالء الجدد 5.4 مليون ريال سعودي في عام 2017م وهو مصنع بوابة القرن.

ارتفع اجمالي مبيعات الشركة بمبلغ 22.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م أو بنسبة 56% من 374.3 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 397 مليون ريال سعودي في عام 
2018م ويرجع ذلك للزيادة في مبيعات السوبر التجاري واللفائف الجانبية بمقدار 24.5 مليون ريال سعودي و1.4 مليون ريال سعودي على التوالي والذي قابله انخفاض في مبيعات 
الفاخر بمقدار 3.3 مليون ريال سعودي وكذلك زيادة في صافي المبيعات بين شركات المجموعة بمقدار 21.76 مليون ريال سعودي حيث ساهمت المبيعات إلى عمالء جدد بمقدار 

27.9 مليون ريال خالل عام 2018م.

انخفض إجمالي مبيعات الشركة بمقدار 19.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م أو بنسبة 5% من 396.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 377.3 مليون ريال سعودي في 
عام 2019م، ويعزى ذلك بشكل رئي�سي إلى انخفاض المبيعات إلى شركة الجذور بمبلغ 13.7 مليون ريال سعودي كذلك كان سبب االنخفاض انخفاض في المتوسط. سعر البيع 

بنسبة 4 %.

مبيعاتر :فاخرر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرر:ألعو مردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 7ود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

فاخر - محلي

%2 %6- %22  58,930  57,758  61,291  50,064 الكمية )طن متري(

%4- %7 %2-  4,865  5,072  4,754  4,866 متوسط السعر )ريال(

%2- %1 %20  286,674  292,955  291,373  243,634 المبيعات المحلية 

%89 %87 %86 %79 نسبة المبيعات المحلية إلى إجمالي المبيعات

فاخر – تصدير

%3- %18- %26-  7,529  8,611  10,441  14,027 الكمية )طن متري(

%2- %9 %3-  4,917  5,025  4,611  4,733 متوسط السعر )ريال(

%18- %1- %30-  37,017  43,270  48,145  66,391 المبيعات تصدير

%11 %13 %14 %21 نسبة المبيعات التصدير إلى إجمالي المبيعات

%4- %1- %10  323,692  336,224  339,518  310,026 إجمالي المبيعات من الفاخر

المصدر: إدارة الشركة

منتج الفاخر )و الذي يستخدم لباب الورق البكر إلنتاجه( يمثل المنتج الرئي�سي للشركة السعودية لصناعة الورق ويساهم بحوالي 85% إلى 91% من مبيعات الشركة.

ارتفع إجمالي مبيعات الفاخر بمبلغ 29.5 مليون ريال في عام 2017م بنسبة 10% من 310.026 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 339.518 مليون ريال سعودي في عام 
2017م. إن الزيادة في مبيعات الفاخر ترجع إلى الزيادة في المبيعات المحلية بمبلغ 47.7 مليون ريال سعودي حيث ارتفعت كمية المنتج المباع بمقدار 11.227 طن على الرغم 
من انخفاض متوسط سعر بيع الطن بمقدار 112 ريال سعودي للطن حيث يتم تحديد سعر البيع من قبل الشركة بناء على دراسة السوق وباالضافة إلى أسعار المواد األولية )لب 
الشجر(. إن هذه الزيادة قد قابلها انخفاض في مبيعات التصدير بمبلغ 18.2 مليون ريال سعودي والذي نتج عن انخفاض كل من كمية المنتج المباع بمقدار 3.586 طن ومتوسط 

سعر البيع بمقدار 122 ريال سعودي للطن. إن تخفيض متوسط سعر البيع يرجع إلى استراتيجية اإلدارة من أجل اإلستحواذ على حصة أفضل في السوق.

إنخفض إجمالي مبيعات الفاخر بمبلغ 3.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م بنسبة 1% من 339.518 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 336.224 مليون ريال سعودي 
 بمقدار 3.533 طن إال أن هناك زيادة في قيمة المبيعات المحلية بمبلغ 1.582 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك 

ً
في عام 2018م. بالرغم من انخفاض كمية المنتج المباع محليا

للزيادة في متوسط سعر البيع بمقدار 318 ريال سعودي للطن ويعود السبب الى االرتفاع في اسعار المواد االولية )لب الورق( الذي ادى الى الزيادة في التكلفة فبالتالي سعر البيع.

بالنسبة لمبيعات التصدير فقد انخفضت بمبلغ 4.875 مليون ريال سعودي في عام 2018م مقارنة بعام 2017م، نتيجة إلنخفاض كمية المنتج المباع بمقدار 1.830 طن على 
الرغم من زيادة متوسط سعر البيع بمقدار 414 ريال سعودي للطن. إن زيادة متوسط سعر البيع يرجع بصفة رئيسية لزيادة سعر لباب الورق البكر بحوالي 30% باألسواق العالمية 

والذي أدى بدوره إلى زيادة تكلفة اإلنتاج وعليه قامت الشركة بزيادة وتعديل متوسط سعر البيع.
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في عام 2019م، فقد انخفضت مبيعات الفاخر بمبلغ 12.5 مليون ريال سعودي بنسبة 4% حيث انخفضت كل من مبيعات السوق المحلي ومبيعات التصدير بمبلغ 6.2 مليون 
ريال سعودي و6.3 مليون ريال سعودي على التوالي. إن انخفاض المبيعات المحلية يرجع بصفة رئيسية إلى انخفاض متوسط سعر البيع بمقدار 207 ريال سعودي للطن. في حين 
أن انخفاض مبيعات التصدير يرجع إلنخفاض كل من متوسط سعر البيع بمقدار 108 ريال سعودي للطن وكمية المنتج المباع بمقدار 1082 طن. إن انخفاض سعر البيع يرجع 

بصفة رئيسية إلنخفاض تكلفة لبا ب الورق بحوالي 10% في األسواق العالمية خالل عام 2019م.

مبيعاتر :سوبرر :ت(ا ير:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرر:ألعو مردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 8ود :(2-3ر مقر 

2019م 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % غير مدققة مدققة مدققة مدققة

سوبر التجاري- محلي

%3- %62 %24- 10,758 11,120 6,850 9,029 الكمية )طن متري(

%4- %4 %2- 4,555 4,723 4,543 4,654 متوسط السعر )ريال(

%7- %69 %26- 49,002 52,521 31,118 42,018 المبيعات المحلية 

%99 %94 %99 %98 نسبة المبيعات المحلية إلى إجمالي المبيعات

سوبر التجاري – تصدير

%78- %683 %45- 162 728 93 169 الكمية )طن متري(

%3- %52 %34- 4,548 4,669 3,068 4,654 متوسط السعر )ريال(

%78- %1091 %64- 738 3,399 285 787 المبيعات تصدير

%1 %6 %1 %2 نسبة المبيعات التصدير إلى إجمالي المبيعات

%11- %78 %27- 49,740 55,921 31,404 42,805 إجمالي المبيعات من السوبر التجاري

المصدر: إدارة الشركة

تتفاوت مبيعات السوبر التجاري ما بين 8% إلى 14% من إجمالي مبيعات الشركة السعودية لصناعة الورق، في حين تستحوذ على حوالي 24% من إجمالي الطاقة اإلنتاجية بالطن 
 للشركة. يتم استخدام نفايات الورق المعاد تدويره كمادة خام إلنتاج السوبر التجاري.

ً
المتري سنويا

انخفضت إجمالي مبيعات السوبر التجاري بمبلغ 11.4 مليون ريال بنسبة 27% في عام 2017م من 42.8 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 31.4 مليون ريال سعودي في 
عام 2017م. حيث انخفضت المبيعات المحلية بمبلغ 10.90 مليون ريال سعودي كنتيجة إلنخفاض كمية المنتج المباع بمقدار 2.179 طن وكذلك متوسط سعر البيع بمقدار 
111 ريال سعودي للطن. كذلك بالنسبة لمبيعات التصدير حيث انخفضت كمية المنتج المباع بمقدار 76 طن وانخفض متوسط سعر البيع بمبلغ 1.586 ريال سعودي للطن 
إن انخفاض كمية المنتج المباع من السوبر التجاري يرجع بصفة اساسية إلى زيادة الطلب على الفاخر وذلك حسب توجه الشركة في ربحية المنتج حيث انخفاض اسعار لب 
الشجر يخفص من تكلفة المنتج مما يحسن من هامش الربح. إن انخفاض مبيعات التصدير يرجع بصفة رئيسية إلى انخفاض المبيعات ألحد العمالء »التا تريد«، حيث لم تصدر 
أي كميات لهذا العميل خالل عام 2017م مقارنة بمبيعات تصدير بلغت 58 طن خالل عام 2017م، وكذلك اإلنخفاض الملحوظ في متوسط سعر البيع بسبب انخفاض اسعار 

المواد االولية وشدة المنافسة على البيع بسبب السعر.

ارتفع إجمالي مبيعات السوبر التجاري بمبلغ 24.5 مليون ريال سعودي بنسبة 78% في عام 2018م من 31.4 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 55.9 مليون ريال سعودي في 
عام 2018م. حيث ارتفعت المبيعات المحلية بمبلغ 21.4 مليون ريال سعودي كنتيجة لزيادة كميات المنتج المباع بمقدار 4.270 طن وزيادة متوسط سعر البيع بمقدار 180 ريال 
للطن. كذلك ارتفعت مبيعات التصدير بمبلغ 3.1 مليون ريال سعودي كنتيجة لزيادة كمية المنتج المباع بمقدار 635 طن وزيادة متوسط سعر البيع بمقدار 1.601 ريال سعودي 
للطن. إن زيادة كميات مبيعات السوبر التجاري ترجع بصفة رئيسية لزيادة الطلب عليه نتيجة لزيادة سعر لباب الورق البكر المستخدم في إنتاج الفاخر مما ادى لزيادة تكلفة وسعر 

الفاخر وعليه اتجه العمالء الستخدام السوبر التجاري كبديل عن الفاخر.

انخفضت إجمالي مبيعات السوبر التجاري بمبلغ 6.2 مليون ريال بنسبة 11% في عام 2019م، ويرجع ذلك بصفة رئيسية النخفاض مبيعات السوق المحلي بمبلغ 4.1 مليون ريال 
كنتيجة النخفاض كمية المنتج المباع بمقدار 362 طن انخفاض متوسط سعر البيع بمقدار 168 ريال سعودي للطن. كذلك حدث انخفاض في مبيعات التصدير بمبلغ 2.1 مليون 
ريال كنتيجة إلنخفاض كمية المنتج المباع بمقدار 566 طن وانخفاض متوسط سعر البيع بمقدار 121 ريال سعودي للطن. يعود سبب انخفاض سعر البيع بشكل رئي�سي في عام 

2019م الى المنافسة العالية في سعر البيع من المصانع المنافسه والناتجه عن انخفاض سعر اللب.
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مبيعاتر :لفائفر :(انبيةر :ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرر:ألعو مردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 9ود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

لفائف جانبية - محلي

%17- %34 %1  982  1,182  880  870 الكمية )طن متري(

%3- %6 %1  3,962  4,074  3,847  3,816 متوسط السعر )ريال(

%3- %42 %2  3,891  4,817  3,384  3,320 المبيعات المحلية 

%100 %100 %100 %100 نسبة المبيعات المحلية إلى إجمالي المبيعات

لفائف جانبية – تصدير

- - - -  -  -  - الكمية )طن متري(

- - - -  -  -  - متوسط السعر )ريال(

- - - -  -  -  - المبيعات تصدير

 - - - -  -  - - نسبة المبيعات التصدير إلى إجمالي المبيعات

%19- %42 %2  4,817  3,384  3,320 إجمالي المبيعات من لفائف جانبية

المصدر: إدارة الشركة

تتمثل مبيعات اللفائف الجانبية حوالي 1%من إجمالي مبيعات الشركة السعودية لصناعة الورق. إن خصائص اللفائف الجانبية هي نفس خصائص منتجات الفاخر والسوبر 
التجاري ولكن بعرض أقل حيث تنتج الة انتاج الروالت الورقية رول بعرض 4 امتارويتم قصه حسب طلب العميل وفي حال كان هناك فائض على جابني الرول يتم بيعه لعميل 

أخر ووذلك لتجنب أي هدر من االنتاج.

إن مبيعات اللفائف الجانبية هي بالكامل في السوق المحلي نتيجة لطبيعة المنتج ولشدة الطلب عليها وانخفاض سعرها. خالل االعوام 2016م و2017م لم يكن هناك اختالف 
ملحوظ في المبيعات حيث لدى الشركة 6 عمالء هم من يستخدمون هذا المنتج.

خالل عام 2018م ارتفعت مبيعات اللفائف الجانبية نتيجة للبيع إلى عميالن جديدان، في حين انخفضت مبيعات عام 2019م، مقارنة بعام 2018م حيث لم يقم أحد العمالء 
الرئيسيين بالتعامل مع الشركة خالل عام 2019م.
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مبيعات الشركة السعودية لتحويل الورق

مبيعاتر :منت(اتر :رئيسيةر:لشركةر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرر:ألعو مردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 0دود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%1 %8 %43 143,145 142,047 131,579 92,243 عبوة مناديل )إعادة تعبئة(

%3 %24- %10- 20,679 20,148 26,523 29,555 ماك�سي رول

%22- %24- %10- 7,957 10,227 13,535 15,030 مناديل الوجه

%21 %11 %10 11,367 9,407 8,448 7,662 منشفة المنزلية

%7 %3 %12- 6,662 6,238 6,053 6,903 المناديل السفرة

%22 %25- %7 6,678 5,489 7,357 6,870 مناديل الحمامات

%33 %5- %9 4,599 3,464 3,650 3,357 مناديل جيب

%8- %24- %15- 1,315 1,423 1,882 2,205 مناديل المناشف الخاصة

%1- %299 %85- 5,978 6,015 1,507 9,894 ورق نشاف فاخر مقاس 23 سم وجهين )24 عبوة*150 منديل(

%12 %420 %89- 4,314 3,842 738 6,989 ورق نشاف 25 سم وجه واحد )24 عبوة*150 منديل( 

%8- %11- %23- 985 1,065 1,202 1,552 ورق نشاف فاخر وجهين مقاس 4*6سم )24 عبوة*150 منديل( 

%51- %324 %89- 228 467 110 1,032 ورق نشاف فاخر وجهين مقاس 23سم )16 عبوة*150 منديل( 

%15- %266 %7- 3,845 4,500 1,229 1,319 مناديل األخرى

%2 %5 %10 217,753 214,333 203,813 184,611 إجمالي المبيعات

النسبة من المبيعات

%66 %66 %65 %50 عبوة مناديل )إعادة تعبئة(

%9 %9 %13 %16 ماك�سي رول

%4 %5 %7 %8 مناديل الوجه

%5 %4 %4 %4 منشفة المنزلية

%3 %3 %3 %4 المناديل السفرة

%3 %3 %4 %4 مناديل الحمامات

%2 %2 %2 %2 مناديل جيب

%1 %1 %1 %1 مناديل المناشف الخاصة

%3 %3 %1 %5 ورق نشاف فاخر مقاس 23 سم وجهين )24 عبوة*150 منديل(

%2 %2 %0 %4 ورق نشاف 25 سم وجه واحد )24 عبوة*150 منديل(

%0 %0 %1 %1 ورق نشاف فاخر وجهين مقاس 4*6سم )24 عبوة*150 منديل( 

%0 %0 %0 %1 ورق نشاف فاخر وجهين مقاس 23سم )16 عبوة*150 منديل( 

%2 %2 %1 %1 مناديل األخرى

%100 %100 %100 %100 إجمالي المبيعات

المصدر: إدارة الشركة

لدى الشركة السعودية لتحويل الورق مجموعة متنوعة من المنتجات ويأتي في مقدمتها عبوة مناديل )إعادة التعبئة( –أحد منتجات الشركة حيث يتم تعبئة المناديل بأكياس 
بالستيكية- والذي يعتبر المنتج الرئي�سي ويمثل أكثر مابين 50% إلى 66% من المبيعات والطاقة اإلنتاجية للشركة، ويليه بعد ذلك منتج ماكس رول والذي يمثل مابين 9% إلى 16% من 
مبيعات الشركة ومناديل الوجه والتي تمثل مابين 4% إلى 8% من المبيعات. إن هذه المنتجات تستخدم نفس المواد الخام في اإلنتاج، ومع ذلك فقد تم تسميتها وتحديدها بناء على 
حجمها وطرق تعبئتها واستخداماتها. إن التنوع في مبيعات المنتجات المختلفة خالل الفترات محل الدراسة يرجع بصفة رئيسية إلى طلبات السوق. حتى منتصف عام 2017م كانت 
الشركة تتبع الهيكل الرأ�سي في تنظيم فرق المبيعات، أي بحسب المنطقة الجغرافية وكل منطقة لها إدارة مختصة. اما بعد منتصف عام 2017م، قامت الشركة بإتباع الهيكل 
األفقي أي بواسطة قنوات البيع، حيث تم تقسيم قنوات البيع إلى قنوات التجارة التقليدية )تجارة الجملة والتجزئة( وقنوات التجارة الحديثة )الحسابات الرئيسية، المنتجات 

الخاصة، ومبيعات السيارات(. إن مبيعات السيارات يقصد بها المبيعات التي يقوم بها المندوب إلى المحالت واألسواق وتحصل نقدي مباشرة. 
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بدات مبيعات السيارات النقدية )Cash�Van( في بداية عام 2018م. إن الحسومات والخصومات وخصومات الترويج تنطبق على مبيعات الحسابات الرئيسية ومبيعات الجملة. 
تم عرض المبيعات بالصافي من الحسومات والخصومات الترويجية بالجدول أعاله.

ارتفع إجمالي مبيعات الشركة بمبلغ 19.2 مليون ريال سعودي وبنسبة 10% في عام 2017م من 184.6 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 203.8 مليون ريال سعودي في عام 
2018م، حيث ارتفعت مبيعات عبوة مناديل )إعادة التعبئة( بمبلغ 39.3 مليون ريال سعودي والذي قابله انخفاض في مبيعات كال من ماكس رول ومناديل الوجه وورق نشاف 

فاخر بمبلغ 3 مليون ريال سعودي و1.5 مليون ريال سعودي و15.9 مليون ريال سعودي على التوالي.

إن زيادة المبيعات يرجع بصفة رئيسية إلى زيادة كمية المنتج المباع بمقدار 4.038 طن وبنسبة 22%، وذلك إلنخفاض متوسط سعر البيع بمبلغ 522 ريال سعودي للطن وبنسبة 
6% ويعزى انخفاض متوسط سعر البيع إلى انخفاض اسعار المواد الخام في عام 2017م، وايضا إلى زيادة خصومات البيع والترويج من 6% في عام 2016م إلى 12% في عام 2017م 
والذي أدى بدوره إلنخفاض متوسط سعر البيع. قامت الشركة في عام 2017م بزيادة مبيعاتها إلى عمالئها الحاليين بمقدار 11.5 مليون ريال سعودي واضافت عمالء جدد بمقدار 

30.9 مليون ريال سعودي في حين فقدت عمالء بقيمة 23.2 مليون ريال سعودي.

ارتفع إجمالي مبيعات الشركة بمبلغ 10.5 مليون ريال سعودي وبنسبة 5% في عام 2018م من 203.8 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 214.3 مليون ريال سعودي في عام 
2018م، حيث ارتفعت مبيعات عبوة مناديل )إعادة التعبئة( وورق نشاف فاخر والمناديل األخرى بمقدار 10.5 مليون ريال سعودي و7.8 مليون ريال سعودي و3.3 مليون ريال 
سعودي على التوالي والذي قابله انخفاض في مبيعات كال من ماكس رول ومناديل الوجه ومناديل الحمامات بمقدار 6.4 مليون ريال سعودي و3.3 مليون ريال سعودي و1.9 مليون 

ريال سعودي على التوالي.

إن الزيادة في المبيعات ترجع بصفة رئيسية إلى زيادة كمية المنتج المباع بمقدار 3.623 طن أي بنسبة 16%، وكذلك إنخفاض متوسط سعر البيع بمبلغ 653 ريال سعودي للطن 
أي بنسبة 7% وذلك كجزء من استراتيجية الشركة للحصول على حصة أكبر من السوق. إن انخفاض متوسط سعر البيع يعزى إلى زيادة خصومات المبيعات والترويج من 12% في 

عام 2017م إلى 15% في عام 2018م.

عالوة على ذلك، فإن الزيادة في المبيعات قد نتجت عن ادخال قنوات البيع الجديدة مثل مبيعات السيارات ومبيعات الجملة والتي ساهمت بمقدار 7.4 مليون ريال سعودي و5 
مليون ريال سعودي على التوالي.

قامت الشركة بالبيع إلى عمالء جدد بقيمة 35.2 مليون ريال سعودي، من حيث فقدت عمالء بقيمة 18.2 مليون ريال سعودي.

بالنسبة لعام 2019م، فقد ارتفعت إجمالي مبيعات الشركة بمبلغ 3.4 مليون ريال سعودي أو بنسبة 2% من214.3 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 217.7 مليون ريال سعودي 
في 2019م، حيث ترجع الزيادة بصفة رئيسية لزيادة مبيعات عبوة مناديل )إعادة التعبئة( بمقدار 1.1 مليون ريال سعودي وبمقدار 2 مليون ريال في المنشفة المنزلية في حين 

تفاوتت مبيعات كافة المنتجات االخرى بين الزيادة واالنخفاض.

إن زيادة المبيعات ترجع بشكل جزئي إلى ارتفاع متوسط سعر البيع بمقدار 89 ريال سعودي للطن )أي بنسبة 1%( وزيادة كمية المنتج المباع بمقدار 507 طن )أي بنسبة %2.7(. 
إن زيادة متوسط سعر البيع يرجع بشكل رئي�سي إلى انخفاض الخصومات والترويج من 15% في عام 2018م إلى 13% في عام 2019م.

 :مبيعاتر :محليةر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمرجل ددود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية
2017م

2017م 2016م

مدققة مدققة

المبيعات 
المحلية 

متوسط 
السعر

الكمية 
)طن متري(

المبيعات 
المحلية 

متوسط 
السعر

الكمية 
)طن متري(

المبيعات 
المحلية 

متوسط 
السعر

الكمية 
)طن متري(

%45 %7- %55  130,211 8,663 15,032  90,058 9,269 9,716 عبوة مناديل )إعادة تعبئة(

%3- %6- %2  23,527 7,745 3,038  24,333 8,205 2,966 ماك�سي رول

%1- %6- %6  11,987 11,256 1,065  12,117 12,035 1,007 مناديل الوجه

%13 %1 %12  8,141 10,361 786  7,212 10,284 701 منشفة المنزلية

%11- %2- %10-  5,527 8,725 633  6,226 8,889 700 المناديل السفرة

%31 %3- %35  5,475 9,283 590  4,186 9,586 437 مناديل الحمامات

%10 %6- %17  3,619 9,437 383  3,287 10,002 329 مناديل جيب

%15 - %9- %6-  1,882 7,951 237  2,205 8,727 253 مناديل المناشف الخاصة

%89- %2- %89-  953 8,791 108  8,935 8,982 995
ورق نشاف فاخر مقاس 23 سم 

وجهين )24 عبوة*150 منديل(

%94- %1- %94-  427 9,128 47  6,755 9,221 733
ورق نشاف 25 سم وجه واحد )24 

عبوة*150 منديل(

%0 %0 %0  -  -  -  -  -  -
ورق نشاف فاخر وجهين مقاس 

4*6سم )24 عبوة*150 منديل( 
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نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية
2017م

2017م 2016م

مدققة مدققة

المبيعات 
المحلية 

متوسط 
السعر

الكمية 
)طن متري(

المبيعات 
المحلية 

متوسط 
السعر

الكمية 
)طن متري(

المبيعات 
المحلية 

متوسط 
السعر

الكمية 
)طن متري(

%89- %2 %90- 110 10,641 10 1,032 10,417 99
ورق نشاف فاخر وجهين مقاس 
23سم )16 عبوة*150 منديل( 

%0 %0 %0 473 10,757 44  -  -  - مناديل األخرى

%15,6 %0,06- %22.5 192,331 8,753 21,973 166,347 9,275 17,934 المبيعات المحلية 

المصدر: إدارة الشركة

نستعرض في هذا القسم مبيعات الشركة السعودية لتحويل الورق في السوق المحلي والتي تمثل أكثر من 90% من مبيعات الشركة.

ارتفعت المبيعات بمبلغ 25.9 مليون ريال سعودي بنسبة 16% في عام 2017م من 166.3 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 192.2 مليون ريال سعودي في عام 2017م، حيث 
ارتفعت مبيعات مناديل )إعادة التعبئة( بمقدار 40.2 مليون ريال سعودي بنسبة 45% في حين انخفضت مبيعات ورق نشاف فاخر بمقدار 15.2 مليون ريال سعودي. إن ارتفاع 
المبيعات يعود بشكل رئي�سي إلى زيادة كمية المنتج المباع بمقدار 4.039 طن أي بنسبة 22% وكذلك انخفاض متوسط سعر البيع بمقدار 552 ريال سعودي للطن أي بنسبة %6. 

إن انخفاض متوسط سعر البيع يرجع إلى إنخفاض سعر المواد الخام في عام 2017مقارنة بعام 2016م. 

كذلك ارتفع معدل خصومات البيع والترويج من 6% في عام 2016م إلى 12% في عام 2017م مما أدى إلى انخفاض متوسط سعر البيع. حققت الشركة مبيعات إلى عمالء جدد 
خالل عام 2017م بمقدار 30.9 مليون ريال سعودي وكذلك ارتفعت المبيعات إلى عمالئها الحاليين بمقدار 11.5 مليون ريال سعودي، في حين تكبدت الشركة انخفاض بمقدار 

23.2 مليون ريال سعودي من عمالء توقف التعامل معهم.

 :مبيعاتر :محليةر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرر7د0دمر-8د0دمرجل ددود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية
2018م

2018م 2017م

مدققة مدققة

المبيعات 
المحلية 

متوسط 
السعر

الكمية 
)طن متري(

المبيعات 
المحلية 

متوسط 
السعر

الكمية 
)طن متري(

المبيعات 
المحلية 

متوسط 
السعر

الكمية 
)طن متري(

%8 %10- %21 140,910 7,768 18,140 130,211 8,663 15,032 عبوة مناديل )إعادة تعبئة(

%18- %0 %17- 19,396 7,723 2,512 23,527 7,745 3,038 ماك�سي رول

%21- %9- %13- 9,483 10,281 922 11,987 11,256 1,065 مناديل الوجه

%12 %2 %9 9,078 10,591 857 8,141 10,361 786 منشفة المنزلية

%2 %2- %4 5,634 8,542 660 5,527 8,725 633 المناديل السفرة

%17- %7 %23- 4,532 9,947 456 5,475 9,283 590 مناديل الحمامات

%5- %6 %11- 3,435 10,035 342 3,619 9,437 383 مناديل جيب

%24- %2 %26- 1,423 8,098 176 1,882 7,951 237 مناديل المناشف الخاصة

%496 %8- %547 5,676 8,095 701 953 8,791 108
ورق نشاف فاخر مقاس 23 سم 

وجهين )24 عبوة*150 منديل(

%742 %6- %793 3,601 8,610 418 427 9,128 47
ورق نشاف 25 سم وجه واحد )24

عبوة*150 منديل(

%0 %0 %0  -  -  -  -  -  -
ورق نشاف فاخر وجهين مقاس 

4*6سم )24 عبوة*150 منديل( 

%324 %6- %352 467 9,981 47 110 10,641 10
ورق نشاف فاخر وجهين مقاس 
23سم )16 عبوة*150 منديل( 

%683 %6- %730 3,705 10,148 365 473 10,757 44 مناديل األخرى

%7,8 %0,07- %16.5 207,340 8,101 25,596 192,331 8,753 21,973 المبيعات المحلية 

المصدر: إدارة الشركة
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ارتفعت المبيعات بمبلغ 15 مليون ريال سعودي بنسبة 8% في عام 2018م من 192 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 207 مليون ريال سعودي في عام 2018م، حيث ارتفعت 
مبيعات مناديل )إعادة التعبئة( ومبيعات ورق نشاف فاخر والمناديل االخرى بمقدار 10.5 مليون ريال سعودي و7.8 مليون ريال سعودي و3.3 مليون ريال سعودي على التوالي، 
وقد قابل هذه الزيادة انخفاض في مبيعات كل من ماكس رول ومناديل الوجه ومناديل الحمامات بمقدار 6.4 مليون ريال سعودي و3.3 مليون ريال سعودي و1.9 مليون ريال 
 بإنخفاض متوسط سعر 

ً
سعودي على التوالي. إن هذه الزيادة في المبيعات ترجع بصفة رئيسية إلى زيادة الكميات المباعةبمقدار 3.623طن أي بما يعادل 16% والتي تأثرت أيضا

البيع بمقدار 652 ريال سعودي للطن أي بما يعادل 7%. كجزء من استراتيجية ادارة الشركة لإلستحواذ على حصة أكبر من السوق.

كذلك تأثر متوسط سعر البيع بزيادة خصومات البيع والترويج والتي زادت من 12% في عام 2017م إلى 15% في عام 2018م، هذا باإلضافة غلى ادخال الشركة لقنوات بيع جديدة 
مثل مبيعات السيارات والجملة والتي ساهمت بزيادة قدرها 7.4 مليون ريال سعودي و5 مليون ريال سعودي على التوالي.

حققت الشركة مبيعات إلى عمالء جدد بلغت 35.2مليون ريال سعودي في حين انخفضت المبيعات إلى عمالئها الحاليين بمقدار 6.5 مليون ريال سعودي، وتكبدت الشركة 
انخفاض بمقدار 18.2 مليون ريال سعودي من عمالء توقف التعامل معهم.

 :مبيعاتر :محليةر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرر8د0دمر-9د0دمجل لدود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية
2019م

2019م 2018م

مدققة مدققة

المبيعات 
المحلية 

متوسط 
السعر

الكمية 
)طن متري(

المبيعات 
المحلية 

متوسط 
السعر

الكمية 
)طن متري(

المبيعات 
المحلية 

متوسط 
السعر

الكمية 
)طن متري(

%1 %3 %2-  142,420 7,984 17,839  140,910 7,768 18,140 عبوة مناديل )إعادة تعبئة(

%4 %3 %1  20,233 7,940 2,548  19,396 7,723 2,512 ماك�سي رول

%18- %6 %23-  7,762 10,947 709  9,483 10,281 922 مناديل الوجه

%21 %2- %24  11,014 10,342 1,065  9,078 10,591 857 منشفة المنزلية

%13 %3 %9  6,376 8,834 722  5,634 8,542 660 المناديل السفرة

%27 %7 %19  5,773 10,641 543  4,532 9,947 456 مناديل الحمامات

%33 %9 %22  4,564 10,935 417  3,435 10,035 342 مناديل جيب

%4 %10 %5-  1,481 8,873 167  1,423 8,098 176 مناديل المناشف الخاصة

%1 %1 %0  5,749 8,205 701  5,676 8,095 701
ورق نشاف فاخر مقاس 23 سم 

وجهين )24 عبوة*150 منديل(

%15 %1- %16  4,141 8,559 484  3,601 8,610 418
ورق نشاف 25 سم وجه واحد )24 

عبوة*150 منديل(

%0 %0 %0  - -  -  -  -  -
ورق نشاف فاخر وجهين مقاس 

4*6سم )24 عبوة*150 منديل( 

%51- %3 %53-  228 10,311  22.16  467 9,981 47
ورق نشاف فاخر وجهين مقاس 
23سم )16 عبوة*150 منديل( 

%19- %18- %1-  3,002 8,312  361.11  3,705 10,148 365 مناديل األخرى

%2.6 %2.6 %0,07-  212,743 8,318 25,577  207,340 8,101 25,596 المبيعات المحلية 

المصدر: إدارة الشركة

بالنسبة لعام 2019م، فقد ارتفعت مبيعات الشركة بمبلغ 5.4 مليون ريال سعودي بنسبة 2.6% من 207.3 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 212.7 مليون ريال سعودي في 
2019م، حيث ارتفعت مبيعات مناديل )إعادة التعبئة( بمقدار 1.5 مليون ريال سعودي والمنشفة المنزلية بمقدار 1.9 مليون ريال. بالنسبة لمبيعات كافة المنتجات االخرى، 

تتفاوت بين الزيادة واإلنخفاض ويرجع ذلك إلى الزيادة في متوسط سعر البيع في عام 2019م.
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مبيعاتر :تص2يرر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرر:ألعو مردد0دمر-7د0دمرجل لدود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية
2017م

2017م 2016م

مدققة مدققة

المبيعات 
متوسط 

السعر
الكمية 

)طن متري(
المبيعات 

متوسط 
السعر

الكمية 
)طن متري(

المبيعات 
متوسط 

السعر
الكمية 

)طن متري(

%37- %6- %34- 1,368 7,451 184 2,184 7,893 277 عبوة مناديل )إعادة تعبئة(

%43- %11- %36- 2,997 6,635 452 5,221 7,434 702 ماك�سي رول

%47- %12- %39- 1,548 7,092 218 2,913 8,091 360 مناديل الوجه

%32- %1 %33- 307 11,152 27 450 10,999 41 منشفة المنزلية

%22- %2 %24- 527 9,512 55 677 9,319 73 المناديل السفرة

%30- %3- %28- 1,882 8,460 222 2,684 8,745 307 مناديل الحمامات

%56- %4 %58- 31 9,660 3 70 9,247 8 مناديل جيب

%42- %2- %41- 554 9,068 61 959 9,255 104
ورق نشاف فاخر مقاس 23 سم 

وجهين )24 عبوة*150 منديل(

%33 %11- %49 311 8,117 38 233 9,075 26
ورق نشاف 25 سم وجه واحد )24

عبوة*150 منديل(

%0 %0 %0 1,202 8,766 137 1,552 8,766 177
ورق نشاف فاخر وجهين مقاس 

4*6سم )24 عبوة*150 منديل( 

%0 %0 %0 756 8,994 84 1,319 8,503 155 مناديل األخرى

%37.14 %5.50- %33,47 11,481 7,744 1,483 18,264 8,195 2,229 مبيعات التصدير 

المصدر: إدارة الشركة

تشكل مبيعات التصدير للشركة السعودية لتحويل الورق حوالي 10% من إجمالي مبيعات الشركة. إن مبيعات التصدير في انخفاض مستمر وذلك بسبب تكاليف النقل وزيادة 
المنافسة في األسواق الخارجية.

انخفضت المبيعات بمبلغ 6.8 مليون ريال سعودي بنسبة 37% في عام 2017م من 18.2 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 11.4 مليون ريال سعودي في عام 2017م، وذلك 
حيث انخفضت مبيعات الشركة إلى أربعة من العمالء الرئيسيين وهم مؤسسة حيدر علي رضا ومؤسسة باب األحرار التجارية وشركة الكويت الزراعية وشركة القداس االردنية. إن 
اإلنخفاض في مبيعات التصدير تأثر بتغيير الشركة لسياساتها اإلئتمانية الخاصة بعمالء التصدير حيث طلبت الشركة ضمانات بنكية من هؤالء العمالء )لحفظ حقوق الشركة في 

حال تعثر العميل في السداد( وأدى ذلك إلنخفاض المبيعات لهؤالء العمالء.

مبيعاتر :تص2يرر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرر:ألعو مر7د0دمر-8د0دمرجل ددود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية
2018م

2018م 2017م

مدققة مدققة

المبيعات 
متوسط 

السعر
الكمية 

)طن متري(
المبيعات 

متوسط 
السعر

الكمية 
)طن متري(

المبيعات 
متوسط 

السعر
الكمية 

)طن متري(

%17- %7- %11- 1,137 6,948 164 1,368 7,451 184 عبوة مناديل )إعادة تعبئة(

%75- %15 %78- 752 7,613 99 2,997 6,635 452 ماك�سي رول

%52- %10 %56- 744 7,780 96 1,548 7,092 218 مناديل الوجه

%7 %4- %12 329 10,664 31 307 11,152 27 منشفة المنزلية

%14 %2- %17 603 9,301 65 527 9,512 55 المناديل السفرة

%49- %1 %50- 957 8,585 111 1,882 8,460 222 مناديل الحمامات

%5- %3- %2- 29 9,346 3 31 9,660 3 مناديل جيب

%39- %1- %38- 339 8,947 38 554 9,068 61
ورق نشاف فاخر مقاس 23 سم 

وجهين )24 عبوة*150 منديل(
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نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية
2018م

2018م 2017م

مدققة مدققة

المبيعات 
متوسط 

السعر
الكمية 

)طن متري(
المبيعات 

متوسط 
السعر

الكمية 
)طن متري(

المبيعات 
متوسط 

السعر
الكمية 

)طن متري(

%22- %4- %19-  241 7,799 31  311 8,117 38
ورق نشاف 25 سم وجه واحد )24 

عبوة*150 منديل(

%0 %0 %0  1,065 8,731 122  1,202 8,766 137
ورق نشاف فاخر وجهين مقاس 

4*6سم )24 عبوة*150 منديل( 

%5 %11 %5-  795 9,961 80  756 8,994 84 مناديل األخرى

%29.1 %7.62 %43.43-  6,991 8,334 839  11,481 7,744 1,483 مبيعات التصدير 

المصدر: إدارة الشركة

استمر إنخفاض مبيعات التصدير بمبلغ 4.5 مليون ريال سعودي بنسبة 39% في عام 2018م من 11.4 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 6.9 مليون ريال سعودي في عام 
2018م، وذلك بسبب تغيير الشركة لسياساتها اإلئتمانية الخاصة بعمالء التصدير حيث طلبت الشركة ضمانات بنكية من هؤالء العمالء وأدى ذلك إلنخفاض المبيعات لهؤالء 

العمالء. حيث كان انخفاض مبيعات العميل / مؤسسة علي رضا جوهري بمقدار 2.7 مليون ريال سعودي.

مبيعاتر :تص2يرر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرر8د0دمر-9د0دمجل ددود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

بآالف الرياالت السعودية
2019م

2019م 2018م

غير مدققة غير مدققة

مبيعات 
التصدير 

متوسط 
السعر

الكمية 
)طن متري(

مبيعات 
التصدير 

متوسط 
السعر

الكمية 
)طن متري(

مبيعات 
التصدير 

متوسط 
السعر

الكمية 
)طن متري(

%36- %17 %45-  726 8,128 89  1,137 6,948 164 عبوة مناديل )إعادة تعبئة(

%41- %8 %45-  446 8,195 54  752 7,613 99 ماك�سي رول

%74- %3 %74-  196 7,985 25  744 7,780 96 مناديل الوجه

%7 %1- %8  352 10,566 33  329 10,664 31 منشفة المنزلية

%53- %5 %55-  286 9,731 29  603 9,301 65 المناديل السفرة

%5- %6 %10-  905 9,074 100  957 8,585 111 مناديل الحمامات

%19 %6 %12  35 9,939 3  29 9,346 3 مناديل جيب

%32- %4- %29-  229 8,548 27  339 8,947 38
ورق نشاف فاخر مقاس 23 سم 

وجهين )24 عبوة*150 منديل(

%28- %2- %27-  173 7,670 23  241 7,799 31
ورق نشاف 25 سم وجه واحد )24 

عبوة*150 منديل(

%0 %0 %0  985 8,705 113  1,065 8,731 122
ورق نشاف فاخر وجهين مقاس 

4*6سم )24 عبوة*150 منديل( 

%15- %7- %8-  678 9,271 73  795 9,961 80 مناديل األخرى

%28.3- %5.5 %32.1-  5,011 8,793 570  6,991 8,334 839 مبيعات التصدير 

المصدر: إدارة الشركة

بالنسبة لعام 2019م، استمر انخفاض مبيعات التصدير بمبلغ 1.98 مليون ريال سعودي بنسبة 28% من 6.9 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 5 مليون ريال سعودي في 2019م، 
إن اإلنخفاض في مبيعات التصدير تأثر بتغيير الشركة لسياساتها اإلئتمانية الخاصة بعمالء التصدير حيث طلبت الشركة ضمانات بنكية من هؤالء العمالء وأدى ذلك إلنخفاض 

المبيعات لهؤالء العمالء.
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مبيعات الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

مبيعاتر :منت(اتر :رئيسيةر:لشركةر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرر:ألعو مردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 7دود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%110 %97 %99 14,516 11,723 5,941 2,979 نفايات كتب

%45- %56 %100 4,509 8,502 5,463 2,730 نفايات مكتبية

%29- %41 %88 3,415 5,602 3,965 2,111 سوبر ميكس

%46- %6- %173 1,305 2,596 2,749 1,008 نفايات دوبلكس 

%63 %166 %46- 112 198 74 137 أكواب

%100- %91- %77-  - 33 388 1,657 النفايات المختلطة

%64- %53- %65 488 1,734 3,717 2,258 كرتون مضلع قديم

%31- %2- %25 899 1,360 1,394 1,115 ورق جرائد قديم

%0 %0 %100-  -  -  - 697 الصحف

%100- %51- %8-  - 76 156 169 مجالت مطبوعة

%100 %100 %0 808 201  -  - علب حليب مقطع

%100- %73- %100  - 33 123  - قطع أوراق بيضاء 

%97- %39- %201 84 840 1,366 454 نفايات المناديل البيضاء

26,137 32,896 25,336 15,314 إجمالي المبيعات

النسبة من المبيعات

%56 %36 %23 %19 نفايات كتب

%17 %26 %22 %18 نفايات مكتبية

%13 %17 %16 %14 سوبر ميكس

%5 %8 %11 %7 نفايات دوبلكس 

%0 %1 %0 %1 أكواب

%0 %0 %2 %11 النفايات المختلطة

%2 %5 %15 %15 كرتون مضلع قديم

%3 %4 %6 %7 ورق جرائد قديم

%0 %0 %0 %5 الصحف

%0 %0 %1 %1 مجالت مطبوعة

%3 %1 %0 %0 علب حليب مقطع

%0 %0 %0 %0 قطع أوراق بيضاء 

%0 %3 %5 %3 نفايات المناديل البيضاء

%100 %100 %100 %100 إجمالي المبيعات

المصدر: إدارة الشركة

تقوم الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات بجمع النفايات الورقية وبيعها إلى الشركة السعودية لصناعة الورق وكذلك تقوم ببيعه إلى عمالء محليين خارج المجموعة 
وذلك بعد كبسكبس هذه النفايات الورقية في شكل باله. تقوم الشركة السعودية لصناعة الورق بإستخدام هذه النفايات الورقية كمادة خام في انتاج السوبر التجاري.

في نهاية عام 2015م تم تخفيض النشاط بإغالق فرعي جدة والدمام وابقاء فرع الرياض في مزاولة النشاط وهذا أثر على العمليات البيعية في عام 2016م ومن ثم تدريجيا بدأت 
الشركة باستعادة مبيعاتها. ارتفعت مبيعات الشركة بمبلغ 10 مليون ريال سعودي بنسبة 66% في عام 2017من 15.3 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 25.3 مليون ريال 
سعودي في عام 2017م ويرجع ذلك بصفة عامة لزيادة مبيعات منتجات الشركة، وقد ساهمت مبيعات الشركة إلى الشركة الشقيقة والسعودية لصناعة الورق بمقدار 8.5

مليون ريال سعودي.

ارتفعت مبيعات الشركة بمبلغ 7.6 مليون ريال سعودي بنسبة 30% في عام 2018من 25.3 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 32.9 مليون ريال سعودي في عام 2018م وتعزى 
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هذه الزيادة بشكل رئي�سي إلى زيادة المبيعات إلى الشركة السعودية لصناعة الورق »شركة شقيقة« بمبلغ10.4 مليون ريال سعودي، وقد قابل هذه الزيادة انخفاض في مبيعات 
العميلين شركة زينة وشركة ألفا اإلمارات بمبلغ 1.6 مليون ريال سعودي و1.3 مليون ريال سعودي على التوالي.

بالنسبة لعام 2019م، فقد انخفضت المبيعات اإلجمالية بمبلغ 6.8 مليون ريال بنسبة 21% كم 32.9 مليون ريال في عام 2018م إلى 26.1 مليون ريال في عام 2019م، إال أنه كان 
هناك زيادة المبيعات إلى الشركة السعودية لصناعة الورق »شركة شقيقة« بمبلغ 2.7 مليون ريال سعودي والذي قد قابله انخفاض في مبيعات كل من مصنع الرياض للكرتون 

وشركة الوطني وبروسيد بمقدار 1.9 مليون ريال سعودي و0.9 مليون ريال سعودي على التوالي.

تكلفة المبيعات )المجموعة(
فيما يلي تفاصيل تكلفة مبيعات هذه المواد مصنفة حسب عناصر التكلفة:

تكلفةر :مبيعاتر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 8دود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % غير مدققة مدققة مدققة مدققة

%8- %18 %7  434,822  474,947  401,961  374,226 المواد المستهلكة مباشرة

%12- %6- %8-  30,776  34,832  37,112  40,158 الرواتب مباشرة

%3- %10- %6  23,123  23,831  26,535  25,017 كهرباء

%2 %1- %20  7,084  6,926  7,014  5,862 الوقود وزيوت التشحيم

%4 %18- %10  13,809  13,228  16,101  14,684 اعمال صيانة

%4 %43- %5-  3,546  3,408  5,969  6,278 تأمين

%6- %4 %8  45,083  47,710  45,909  42,386 االستهالك

%12 %0 %23  4,695  4,191  4,212  3,412 رسوم شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية

%21 %162 %3  1,488  1,230  470  458 رسوم التخلص من المياه

%42- %25- %37-  1,367  2,357  3,155  5,037 رسوم اإليجار

%0- %1- %6  -  1,462  1,477  1,396 اإلطفاء

%11- %242 %6-  13,133  14,789  4,327  4,617 أخرى

%8- %13 %6  578,925  628,911  554,243  523,530 اإلجمالي

%12- %8 %12 )150,931( )170,619( )158,267( )140,686( االستبعادات بين شركات المجموعة

%7- %16 %3  427,995  458,293  395,976  382,844 التكلفة اإلجمالية للبيع

نسبة تكلفة المبيعات

%75 %76 %73 %71 المواد المستهلكة مباشرة

%5 %6 %7 %8 الرواتب مباشرة

%4 %4 %5 %5 كهرباء

%1 %1 %1 %1 الوقود وزيوت التشحيم

%2 %2 %3 %3 اعمال صيانة

%1 %1 %1 %1 تأمين

%8 %8 %8 %8 االستهالك

%1 %1 %1 %1 رسوم شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية

%0 %0 %0 %0 رسوم التخلص من المياه

%0 %0 %1 %1 رسوم اإليجار

%0 %0 %0 %0 اإلطفاء

%0 %0 %0 %0 أخرى

%100 %100 %100 %100 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

مالحظة: يستعرض الجدول أعاله صافي تكلفة مبيعات المجموعة بعد استبعاد التكاليف المشتركة بين الشركات التابعة للمجموعة.

ارتفعت تكلفة المبيعات بمبلغ 13 مليون ريال سعودي بنسبة 3% في عام 2017م من 382.8 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 395.9 مليون ريال سعودي في عام 2017م 
 خالل هذه السنة. ارتفعت تكلفة المواد المستهلكة بمقدار 27.7 مليون ريال سعودي وبنسبة 7% في عام 2017م ويرجع سبب ذلك إلى 

ً
 وانخفاضا

ً
حيث تفاوتت التكاليف ارتفاعا

الزيادة في تكلفة لب الورق بنسبة 14% وكذلك زيادة الكميات المباعة بنسبة 7% في عام 2017م مقارنة بعام 2016م. بالنسبة لبند تكلفة الرواتب، فقد قامت ادارة الشركة في عام 
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2016م بتعيين أحد مستشاري الخدمات »شركة ماكنزي جونز« وذلك للقيام بتقييم التكلفة الفعالة لكافة إدارات الشركة بما فيها الموارد البشرية واإلدارية. وبناًء على توصيات 
المستشار قامت الشركة بتقليص واعادة هيكلة الموظفين في عامي 2016م و2017م حيث انخفض عدد الموظفين المحمل تكلفتهم على تكلفة المبيعات من 616 موظف في عام 

2016م إلى 555 موظف في عام 2017م، مما أتاح توفير 2.5 مليون ريال سعودي من تكلفة العمالة على مستوى المجموعة في عام 2017م.

ارتفعت تكلفة الكهرباء بمبلغ 1.5 مليون ريال سعودي وبنسبة 6% في عام 2017م مقارنة بعام 2016مويرجع ذلك لزيادة استهالك شركة السعودية لصناعة الورق نتيجة لزيادة 
اإلنتاج خالل عام 2017م بمقدار %20 

 مع اإلنتاج. كذلك ارتفعت اعمال الصيانة بمبلغ 
ً
إن الزيادة في تكلفة الوقود وزيوت التشحيم بمبلغ 1.2 مليون ريال سعودي وبنسبة 20% حيث يتناسب استهالك الوقود طرديا

 انخفض مصروف اإليجار في عام 2017م بمقدار 
ً
1.4 مليون ريال سعودي وبنسبة 10% في عام 2017م حيث قامت الشركة بعمل إعادة بنا )عمرة( ألحد المكائن )PM4(. وايضا

1.882 مليون ريال سعودي بنسبة 37% حيث قامت الشركة بنقل مقر سكن العمال من مدينة الدمام إلى المنطقة الصناعية حيث أدى ذلك إلى توفير في مصروف اإليجار وكذلك 
 في عام 2017م.

ً
كان لدى الشركة سيارات إطفاء مؤجرة في عام 2017م والذي لم يعد موجودا

ارتفعت تكلفة المبيعات بمبلغ 62.8 مليون ريال سعودي بنسبة 16% في عام 2018م من 395.9 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 458.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م 
 خالل هذه السنة. 

ً
 وانخفاضا

ً
حيث تفاوتت كذلك بنود المصاريف ارتفاعا

ارتفعت تكلفة المواد المستهلكة بمبلغ 73 مليون ريال سعودي وبنسبة 7% مقارنة بعام 2017م ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى الزيادة في أسعار لب الورق بنسبة 24%، كما واصلت 
تكلفة الرواتب باالنخفاض بمبلغ 2.28 مليون ريال سعودي في عام 2018محيث انخفض تكلفة العمالة نتيجة لبيع الشركة التابعة بتركيا وكذلك تقليص عدد رؤساء المجموعات 

وكذلك اعادة تصنيف تكلفة المدير الفني من تكلفة المبيعات إلى المصاريف العمومية واإلدارية.

 خالل عام 2018م، 
ً
انخفضت تكلفة الكهرباء بمبلغ 2.7 مليون ريال سعودي حيث قامت الشركة بتركيب مولدات كهرباء لتحسين كفاءة استهالك الكهرباء في عام 2018م. ايضا

تم رسملة قطع غيار 19 مليون ريال سعودي وتم تحميل استهالكها على قطع الغيار المستهلكة بدال من أعمال الصيانة. إن الزيادة في مصروف االستهالك ترجع بشكل رئي�سي إلى 
خسارة انخفاض القيمة المسجلة في عام 2018م.

بالنسبة لعام 2019م، انخفض إجمالي تكلفة المبيعات بمبلغ 30 مليون ريال وبنسبة 7% كنتيجة النخفاض تكلفة المواد الخام والرواتب.

تكلفةر :مبيعاتربحسبر :شركةر :تابعةر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر--9د0دمجل 9دود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % غير مدققة مدققة مدققة مدققة

%9- %17 %2 344,290 377,248 323,345 315,956 الشركة السعودية لصناعة الورق

%3- %8 %14 172,272 177,234 163,715 144,025 الشركة السعودية لتحويل الورق 

%29- %17 %36 16,118 22,653 19,432 14,252 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%0 %100- %2990-  -  - )2,549( 88 الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

%0 %0 %100-  -  -  - 91 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

%20- %9 %26 11,247 13,975 12,858 10,243 شركة المدار للورق )الجزائر(

%0 %100- %100-  -  - 0 3,391 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%7- %1 %6 34,998 37,802 37,443 35,483 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%8- %149- %3107- 578,925 628,911 554,243 523,530 اإلجمالي

%12- %8 %12 )150,931( )170,619( )158,267( )140,686( االستبعادات بين شركات المجموعة

%7- %141- %3094- 427,995 458,293 395,976 382,844 التكلفة اإلجمالية للبيع

نسبة تكلفة المبيعات

%59 %60 %58 %60 الشركة السعودية لصناعة الورق

%30 %28 %30 %28 الشركة السعودية لتحويل الورق 

%3 %4 %4 %3 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%0 %0 %0 %0 الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

%0 %0 %0 %0 الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(
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نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % غير مدققة مدققة مدققة مدققة

%0 %0 %0 %0 شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

%2 %2 %2 %2 شركة المدار للورق )الجزائر(

%0 %0 %0 %1 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%6 %6 %7 %7 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%26- %27- %29- %27- االستبعادات بين شركات المجموعة

%100 %100 %100 %100 التكلفة اإلجمالية للبيع

المصدر: إدارة الشركة

تكلفة مبيعات الشركة السعودية لصناعة الورق

تكلفةرمبيعاتر :شركةر :سعوديةر:صناعةر :و قر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 0دود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % غير مدققة مدققة مدققة مدققة

%9- %27 %1-  237,843  261,603  206,486  209,238 المواد المستهلكة مباشرة

%3- %14- %1  15,622  16,058  18,593  18,486 الرواتب مباشرة

%3- %10- %8  21,213  21,823  24,272  22,439 كهرباء

%1 %2- %22  6,735  6,644  6,766  5,556 الوقود وزيوت التشحيم

%28 %23- %9  11,375  8,920  11,656  10,704 اعمال صيانة

%6 %47- %3-  3,164  2,986  5,669  5,847 تأمين

%5- %2 %14  38,091  40,290  39,386  34,679 االستهالك

%12 %0 %23  4,695  4,191  4,212  3,412 رسوم شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية

%21 %162 %3  1,488  1,230  470  458 رسوم التخلص من المياه

%37- %13- %40-  1,088  1,729  1,989  3,333 رسوم اإليجار

%100- %16- %6-  -  582  692  732 اإلطفاء

%73- %255 %195  2,977  11,193  3,157  1,072 أخرى

%9- %17 %2  344,290  377,248  323,345  315,956 اإلجمالي

%16- %81 %107 )21,162( )25,250( )13,937( )6,733( االستبعادات بين شركات المجموعة

%8- %14 %0  323,127  351,998  309,408  309,223 التكلفة اإلجمالية 

نسبة تكلفة المبيعات

%69 %69 %64 %66 المواد المستهلكة مباشرة

%5 %4 %6 %6 الرواتب مباشرة

%6 %6 %8 %7 كهرباء

%2 %2 %2 %2 الوقود وزيوت التشحيم

%3 %2 %4 %3 اعمال صيانة

%1 %1 %2 %2 تأمين

%11 %11 %12 %11 االستهالك

%1 %1 %1 %1 رسوم شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية

%0 %0 %0 %0 رسوم التخلص من المياه



53

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % غير مدققة مدققة مدققة مدققة

%0 %0 %1 %1 رسوم اإليجار

%0 %0 %0 %0 اإلطفاء

%1 %3 %1 %0 أخرى

%100 %100 %100 %100 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

تشكل تكلفة المواد الخام والعمالة واالستهالك أعلى نسبة من إجمالي تكلفة المواد المباعة من بين مكونات التكلفة األخرى.

 لتظل اجمالي تكلفة المبيعات بدون تغير يذكر، إال أن 
ً
 وانخفاضا

ً
لم يكن هناك اختالف ملحوظ خالل السنوات / الفترات محل الدراسة حيث تفاوتت بنود المصاريف ارتفاعا

إجمالي التكلفة قد ارتفع بشكل كبير في عام 2018م بمبلغ 43 مليون ريال سعودي ونسبة 14%، حيث يرجع السبب الرئي�سي لذلك االرتفاع إلى ارتفاع سعر لب الشجر وخصوصا في 
عام 2018م والذي أدى إلى ارتفاع تكلفة المواد المستهلكة بمبلغ 55 مليون ريال سعودي وبنسبة 27%. إال أن الزيادة في تكلفة المواد قد قابلها انخفاض في بنود التكلفة االخرى مثل 
الرواتب والتي انخفضت بمبلغ 2.5 مليون ريال سعودي نتيجة النخفاض تكلفة الساعات اإلضافية الناتج عن تخطيط اإلنتاج بشكل أكثر فاعلية وكذلك اعادة تصنيف تكلفة مدير 
اإلنتاج إلى المصاريف العمومية واإلدارية وكذلك االنخفاض في تكلفة الكهرباء 2.4 مليون ريال سعودي نتيجة لتركيب مولدات كهرباء ساعدت على تحسين وفاعلية االستهالك، 
 من تحميلها على تكلفة المبيعات. عادت وانخفضت تكلفة المبيعات في عام 2019م بمبلغ 28.8

ً
 انخفاض تكلفة الصيانة نتيجة لرسملة قطع الغيار وتحميل استهالكها بدال

ً
وايضا

مليون ريال وبنسبة 8% وكان السبب الرئي�سي هو انخفاض المواد المستهلكة بمبلغ 23.7 مليون ريال وبنسبة %9. 

إنتاجر-مبيعاتر :شركةر :سعوديةر:صناعةر :و قر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل ددود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبالطن المتري 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

فاخر

%9 %13- %26 68,226 62,844 72,355 57,467 إنتاج

%0 %7- %12 66,459 66,369 71,732 64,091 مبيعات

سوبر تجاري 

%22- %95 %17- 10,097 12,913 6,621 7,986 إنتاج

%8- %71 %25- 10,920 11,848 6,943 9,198 مبيعات

لفة جانبية

%11- %31 %1- 979 1,100 842 847 إنتاج

%17- %34 %1 982 1,182 880 870 مبيعات

المصدر: إدارة الشركة

إن الزيادة واالنخفاض في انتاج الفاخر في السنوات محل الدراسة يرجع بصفة رئيسية إلى توفر اللب في المصنع أو انقطاعه بسبب السيولة. كما أن زيادة مبيعات سوبر تجاري 
بسبب تعويض نقص المبيعات من الفاخر وايضا النخفاض تكلفة انتاجه مقارنة بالفاخر.
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 إلنتاجر-ح(قر :مبيعاتر- :طامةر إلنتاجيةربا:طنر :متريرسنويًار:لشركةر :سعوديةر:صناعةر :و قر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمرجل ددود :(2-3ر مقر 
-7د0دمر-8د0دمر-9د0دم

القدرة اإلنتاجية 
المستخدمة

المبيعات اإلنتاج
الطاقة اإلنتاجية

ً
بالطن المتري سنويا

بالطن المتري

%76 78,360 79,302 104,400 2019م

%74 79,386 76,857 104,400 2018م

%76 79,554 79,818 104,400 2017م

%64 74,159 66,300 104,400 2016م

المصدر: إدارة الشركة

يوضح الجدول بأن الشركة لم تصل الى طاقتها االنتجاية الكاملة وذلك لعدة اسباب منها عدم توفر السيولة الكافية لشراء لب الشجر التمام العمليات االنتاجية وبالتالي تزويد 
العمالء بالكميات المطلوبة، وايضا شدة المنافسة على اسعار البيع التي ادت الى خسارة بعض العمالء.

تكلفة مبيعات الشركة السعودية لتحويل الورق

تكلفةرمبيعاتر :شركةر :سعوديةر:تحويلر :و قر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل لدود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % غير مدققة مدققة مدققة مدققة

%4- %10 %19  145,777  151,926  138,595  116,257 المواد المستهلكة مباشرة

%26- %5 %15-  9,532  12,855  12,270  14,472 الرواتب مباشرة

%6- %13- %14-  1,700  1,800  2,070  2,403 كهرباء

%0 %0 %0  78  -  -  - الوقود وزيوت التشحيم

%57- %5- %12  1,349  3,111  3,276  2,931 اعمال صيانة

%9- %40 %30-  382  422  301  432 تأمين

%3- %15 %12  5,942  6,096  5,283  4,714 االستهالك

%0 %0 %0  -  -  -  - رسوم شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية

%0 %0 %0  -  -  -  - رسوم التخلص من المياه

%56- %46- %31-  279  628  1,167  1,703 رسوم اإليجار

%0 %0 %0  -  -  -  - نفقات غرامات التأخير

%0 %0 %0  -  -  -  - الطاقة االنتاجية الغير مستغلة

%100- %14 %36  -  815  713  524 اإلطفاء

%1827- %1152- %93-  7,233 )419(  40  588 آخرى

%3- %8 %14  172,272  177,234  163,715  144,025 اإلجمالي

%1- %5 %14 )123,291( )124,587( )119,201( )104,405( االستبعادات بين شركات المجموعة

%7- %18 %12  48,981  52,647  44,514  39,620 التكلفة اإلجمالية للبيع

نسبة تكلفة المبيعات

%85 %86 %85 %81 المواد المستهلكة مباشرة

%6 %7 %7 %10 الرواتب مباشرة

%1 %1 %1 %2 كهرباء

%0 %0 %0 %0 الوقود وزيوت التشحيم

%1 %2 %2 %2 اعمال صيانة

%0 %0 %0 %0 تأمين

%3 %3 %3 %3 االستهالك
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نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % غير مدققة مدققة مدققة مدققة

%0 %0 %0 %0 رسوم شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية

%0 %0 %0 %0 رسوم التخلص من المياه

%0 %0 %1 %1 رسوم اإليجار

%0 %0 %0 %0 نفقات غرامات التأخير

%0 %0 %0 %0 الطاقة االنتاجية الغير مستغلة

%0 %0 %0 %0 اإلطفاء

%4 %0 %0 %0 آخرى

%100 %100 %100 %100 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

ارتفعت تكلفة المبيعات بمبلغ 4.9 مليون ريال سعودي بنسبة 12% في عام 2017م من 39.6 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 44.5 مليون ريال سعودي في 2017م. كذلك 
واصلت تكلفة المبيعات في االرتفاع في عام 2018م بمبلغ 8.1 مليون ريال سعودي بنسبة 18% من 44.5 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 25.6 مليون ريال سعودي في 

2018م. أما بالنسبة لعام 2019م فقد انخفض اجمالي تكلفة المبيعات بمبلغ 3.6 مليون ريال وبنسبة 7%. خالل السنوات تم مالحظة التالي:

زيادة في تكلفة المواد المستهلكة ناتج بشكل اسا�سي عن زيادة كمية المبيعات مما ادى الى زيادة في اإلنتاج وكذلك زادت اسعار المواد الخام المشتراة في كل فترة عن 	
الفترة السابقة وذلك نتيجة ارتفاع اسعار اللب المكون األسا�سي لإلنتاج. أما في عام 2019م، فقد انخفضت تكلفة المواد نتيجة النخفاض كل من متوسط سعر 

المواد الخام باإلضافة النخفاض المبيعات.

انخفاض الرواتب في عام 2017م بسبب تخفيض عدد العمال حيث قامت الشركة بأتمتة انتاجها من خالل مشروع يسمى »مشروع فالكون« والبالغ تكلفته %21.5 	
مليون ريال سعودي، والذى ادى إلى خفض الشركة لعدد العمالة بشكل كبير )مايقارب 50 موظف في قسم االنتاج(مما أدى إلى توفير اجمالي قدره 3.6 مليون ريال 
سعودي والذي قابله زيادة جزئية في تكلفة تأجير العمالة بمبلغ 1.5 مليون ريال سعوديحيث تتمثل استراتيجية الشركة في تحويل جزء من العمالة الدائمة إلى عمالة 

مؤجرة )مصاريف متغيرة حسب حالة االنتاج(، ثم واصلت تكلفة العاملين في االنخفاض في السنوات التالية لنفس السبب.

زيادة في مصروف اإلستهالك ويرجع ذلك لكل من إضافات المكائن وتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي والذي نتج عنه خسائر اعادة تقييم األصول، حيث أن 	
هبوط في أسعار المكائن عند تطبيق المعايير الدولية يدرج ضمن بند االستهالك في التقارير المالية.

إنتاجر-مبيعاتر :شركةر :سعوديةر:تحويلر :و قر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل لدود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبالطن المتري 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

عبوة مناديل )إعادة تعبئة(

%6 %16 %41 18,473 17,488 15,033 10,650 إنتاج

%1- %20 %52 18,087 18,304 15,215 9,992 مبيعات

ماك�سي رول

%2- %22- %12- 2,565 2,606 3,336 3,786 إنتاج

%0 %25- %5- 2,615 2,618 3,489 3,668 مبيعات

مناديل الوجه

%15- %20- %26- 790 931 1,168 1,576 إنتاج

%23- %21- %6- 786 1,018 1,283 1,367 مبيعات

منشفة الم�زلية

%19 %17 %13 1,115 939 806 712 إنتاج

%19 %10 %10 1,065 893 813 742 مبيعات

المناديل السفرة

%10 %4 %16- 774 703 673 798 إنتاج
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نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبالطن المتري 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%4 %5 %11-  756  724  689  773 مبيعات

مناديل الحمامات

%10 %28- %11  633  575  797  717 إنتاج

%9 %30- %9  620  567  812  744 مبيعات

مناديل جيب

%36 %23- %2  437  322  418  411 إنتاج

%56 %11- %15  539  345  387  336 مبيعات

المصدر: إدارة الشركة

، والمقصود بإعادة التعبئة هي مناديل الوجه 
ً
إن الزيادة الملحوظة في مبيعات عبوة المناديل وذلك العتماد الشركة على مبيعات إعادة التعبئة حيث يعتبر اكثر المنتجات مبيعا

 في السوق.
ً
المعبئة بأكياس البالستيك وتعود بربحية على الشركة بسبب الطلب العالي جدا

- :طامةر إلنتاجيةر:لشركةر :سعوديةر:تحويلر :و قر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمرجل ددود :(2-3ر مقر   إلنتاجر-ح(قر :مبيعاتر
-9د0دم

القدرة اإلنتاجية 
المستخدمة

المبيعات اإلنتاج
الطاقة اإلنتاجية

ً
بالطن المتري سنويا

بالطن المتري

%64 26,148 26,762 41,700 2019م

%55 23,746 22,861 41,700 2018م

%52 22,000 21,557 41,700 2017م

%43 16,849 17,853 41,700 2016م

المصدر: إدارة الشركة

تكلفة مبيعات الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

تكلفةرمبيعاتر :شركةر :سعوديةرإلعادةرت2-يرر :و قر- :مخلفاتر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل ددود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % غير مدققة مدققة مدققة مدققة

%33- %26 %87  12,186  18,158  14,380  7,681 المواد المستهلكة مباشرة

%13- %21- %16-  1,794  2,067  2,619  3,125 الرواتب مباشرة

%31 %10- %58  123  94  105  66 كهرباء

%2 %9 %40-  120  118  108  180 الوقود وزيوت التشحيم

%1 %19- %10  446  442  544  495 اعمال صيانة

%0 %0 %0  -  -  -  - تأمين

%13- %19 %80-  362  417  349  1,735 االستهالك

%0 %0 %0  -  -  -  - رسوم شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية

%0 %0 %0  -  -  -  - رسوم التخلص من المياه

%0 %0 %0  -  -  -  - رسوم اإليجار

%0 %0 %0  -  -  -  - نفقات غرامات التأخير

%0 %0 %0  -  -  -  - الطاقة االنتاجية الغير مستغلة

%100- %9- %48-  -  66  73  140 اإلطفاء
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نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % غير مدققة مدققة مدققة مدققة

%16- %3 %51 1,088 1,292 1,256 831 اآلخرين

%29- %17 %36 6,118 22,653 19,432 14,252 المجموع

%103- %32 %21- 20 )582( )442( )562( االستبعادات بين شركات المجموعة

%27- %16 %39 16,138 22,071 18,989 13,691 اإلجمالي

نسبة تكلفة المبيعات

%76 %80 %74 %54 المواد المستهلكة مباشرة

%11 %9 %13 %22 الرواتب مباشرة

%1 %0 %1 %0 كهرباء

%1 %1 %1 %1 الوقود وزيوت التشحيم

%3 %2 %3 %3 اعمال صيانة

%0 %0 %0 %0 تأمين

%2 %2 %2 %12 االستهالك

%0 %0 %0 %0 رسوم شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية

%0 %0 %0 %0 رسوم التخلص من المياه

%0 %0 %0 %0 رسوم اإليجار

%0 %0 %0 %0 نفقات غرامات التأخير

%0 %0 %0 %0 الطاقة االنتاجية الغير مستغلة

%0 %0 %0 %1 اإلطفاء

%7 %6 %6 %6 اآلخرين

%100 %100 %100 %100 المجموع

المصدر: إدارة الشركة

 إلنتاجر-ح(قر :مبيعاتر- :طامةر إلنتاجيةربا:طنر :متريرسنويًار:لشركةر :سعوديةرإلعادةرت2-يرر :و قر- :مخلفاتر:ألعو مر :منتهيةرفيرجل 7دود :(2-3ر مقر 
دلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دم

القدرة اإلنتاجية 
المستخدمة

المبيعات اإلنتاج
الطاقة اإلنتاجية 
ً
بالطن المتري سنويا

بالطن المتري

%67 30,782 26,882 40,000 2019م

%93 36,486 37,127 40,000 2018م

%76 30,654 30,475 40,000 2017م

%63 33,142 25,217 40,000 2016م

المصدر: إدارة الشركة

يشغل المصنع »السعودية لصناعة الورق« ما يقارب 60% من مبيعات التدوير فالزيادة في المبيعات في آخر سنتين نتيجة لزيادة انتاج السوبر تجاري في المصنع.
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مصاريف عمومية وإدارية
تتكون المصاريف العمومية واإلدارية بشكل أسا�سي من رواتب وأجور ومنافع والتي شكلت في المتوسط ما نسبته 65% من إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية خالل األعوام 

من 2016م إلى 2019م.

 :مصا يفر إلد  يةر- :عموميةر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 8دود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%2- %4- %6-  33,468  34,127  35,661  38,031 تكلفة الموظفين

%69- %62 %7  2,106  6,767  4,181  3,907 استهالك

%32- %40- %144  2,549  3,761  6,259  2,561 خدمات مهنية واستشارية

%0 %0 %100-  -  -  -  5,629 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

%5- %76 %5-  1,860  1,965  1,119  1,177 اتصاالت وتقنية معلومات

%54- %0 %0  93  202  -  - ايجار

%33- %89 %26  922  1,366  721  571 رسوم حكومية

%53- %206 %124  408  868  284  127 اصالح وصيانة

%64 %3 %23  1,257  768  743  603 سفر

%17 %229 %80-  4,980  4,263  1,294  6,399 أخرى

%12- %8 %15-  47,642  54,086  50,263  59,004 اإلجمالي

نسبة المصروفات

%70 %63 %71 %64 تكلفة الموظفين

%4 %13 %8 %7 استهالك

%5 %7 %12 %4 خدمات مهنية واستشارية

%0 %0 %0 %10 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

%4 %4 %2 %2 اتصاالت وتقنية معلومات

%0 %0 %0 %0 ايجار

%2 %3 %1 %1 رسوم حكومية

%1 %2 %1 %0 اصالح وصيانة

%3 %1 %1 %1 سفر

%10 %8 %3 %11 أخرى

%100 %100 %100 %100 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

إنخفضت المصروفات العمومية واإلدارية بمبلغ 8.7 مليون ريال سعودي في عام 2017م بنسبة 15% من 59 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 50.3 مليون ريال سعودي في 
عام 2017م ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلنخفاض تكلفة الموظفين بمبلغ 2.1 مليون ريال سعودي وتمثل التالي )3.6 مليون انخفاض في تكلفة موظفين االنتاج وزيادة 1.5 مليون 

ريال في العمالة المؤجرة(، وإنخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 5.6 مليون ريال سعودي.

إال أن المصروفات العمومية واإلدارية عادت وارتفعت بمبلغ 3.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م بنسبة 8% من 50.3 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 54 مليون ريال 
سعودي في عام 2018م وذلك الرتفاع مصروف االستهالك بمبلغ 2.6 مليون ريال والمصروفات األخرى بمبلغ 2.9 مليون ريال سعودي.

في 2019م، إنخفضت المصروفات العمومية واإلدارية بمبلغ 6.4 مليون ريال سعودي بنسبة 12% كنتيجة لإلنخفاض الجوهري في مصروفات االستهالك بمبلغ 4.6 مليون ريال 
سعودي والخدمات االستشارية بمبلغ 1.2 مليون ريال سعودي.

بالنسبة لبنود المصروفات العمومية واإلدارية خالل السنوات محل الدراسة، فقد تفاوتت المصروفات زيادة ونقصان كما يلي: 

تكلفة الموظفين؛ خالل يونيو 2017م قامت المجموعة بتعديل الهيكل التنظيمي وتم االستغناء عن ثالثة من كبار موظفي اإلدارة العليا وهوما أدى إلى اإلنخفاض التدريجي 
الملحوظ في تكلفة الموظفين خالل السنوات محل الدراسة.

ارتفع مصروف االستهالك في عام 2018م نتيجة لرسملة قطع غيار بقيمة 4.2 مليون ريال سعودي في الشركة السعودية لصناعة الورق، في حين إنخفض مصروف األستهالك خالل 
2019م وذلك نتيجة إلنخفاض استهالك الموجودات غير العاملة.
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ارتفعت مصروفات الخدمات المهنية واالستشارية في عام 2017م بالشركة السعودية لتحويل الورق بمبلغ 2.5 مليون ريال سعودي وذلك فيما يتعلق بمشروع ماكنزي، وكذلك 
.)IFRS( االتعاب المهنية المتعلقة بتحويل المجموعة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي

بالنسبة لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها، في بداية عام 2017م وعند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(، تم عرض اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة في بند 
مستقل بقائمة الربح أو الخسارة.

بالنسبة للرسوم الحكومية فهي في ارتفاع تدريجي نتيجة لزيادة رسوم تجديد رخصة العمل.

بالنسبة لمصروفات اإلصالح والصيانة، والتي ارتفعت تدريجيا فهي تعود بصفة رئيسية للشركة السعودية لتحويل الورق والناتجة عن صيانة مكاتب الشركة الستيعاب المزيد 
من موظفي اإلدارة.

بالنسبة لمصروفات السفر؛ فإن الزيادة في عامي 2018م و2019م يرجع إلى الزيادة في رحالت العمل لموظفي الموارد البشرية لتوظيف عمال جدد وكذلك رحالت االدارة القانونية 
والخدمات المساندة واالدارة التنفيذية إلى المغرب لمتابعة بيع األصول وفرق تحصيل الذمم المدينة المستحقة )لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية »مباني 

وتحسينات على المأجور« التابعة لقسم الموجودات غير المتداولة من هذا القسم(.

 :مصا يفر إلد  يةر- :عموميةرعلىرمستوىرشركاتر :م(موعةر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 9دود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%25- %33 %17- 18,713 24,838 18,609 22,380 الشركة السعودية لصناعة الورق

%7- %4- %7- 21,146 22,840 23,823 25,665 الشركة السعودية لتحويل الورق 

%64 %48- %12 4,865 2,975 5,690 5,069 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%73- %73 %96- 24 90 52 1,168 الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

%0 %0 %0  -  -  -  - شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

%0 %0 %100-  -  -  - 1,376 الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

%0 %0 %100-  -  -  - 30 شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

%0 %0 %100-  -  -  - 17 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

%0 %0 %100-  -  -  - 12 شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

%21- %225 %19 1,207 1,531 470 397 شركة المدار للورق )الجزائر(

%0 %0 %100-  -  -  - 1,601 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%7- %12 %26 1,687 1,812 1,618 1,288 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%12- %8 %15- 47,642 54,086 50,263 59,004 المجموع

- - - - - - االستبعادات بين شركات المجموعة

%12- %8 %15- 47,642 54,086 50,263 59,004 اإلجمالي

نسبة تكلفة المبيعات

%39 %46 %37 %38 الشركة السعودية لصناعة الورق

%44 %42 %47 %43 الشركة السعودية لتحويل الورق 

%10 %6 %11 %9 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%0 %0 %0 %2 الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

%0 %0 %0 %2 الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

%0 %0 %0 %0 شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

%3 %3 %1 %1 شركة المدار للورق )الجزائر(

%0 %0 %0 %3 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(
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نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%4 %3 %3 %2 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%0 %0 %0 %0 االستبعادات بين شركات المجموعة

%100 %100 %100 %100 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

الشركة السعودية لصناعة الورق
إنخفضت المصروفات العمومية واإلدارية بمبلغ 3.8 مليون ريال سعودي في عام 2017م بنسبة 17% من 22.4 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 18.6 مليون  	

ريال سعودي في عام 2017م ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلنخفاض تكلفة الموظفين ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية بمبلغ 6.2 مليون ريال سعودي في عام 2018م بنسبة 33% من 18.6 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 24.8 مليون  	
ريال سعودي في عام 2018م وذلك نتيجة لزيادة مصروف االستهالك بمبلغ 2.8 مليون ريال والمصروفات الحكومية والمصروفات ذات العالقة بها بمبلغ 2.5 مليون 

ريال سعودي.

في عام 2019م، إنخفضت المصروفات العمومية واإلدارية بشكل جوهري مقارنة بعام 2018م كنتيجة إلنخفاض استهالك الموجودات غير العاملة بمبلغ 3.9  	
مليون ريال سعودي والمصروفات األخرى بمبلغ 2.7 مليون ريال سعودي.

الشركة السعودية لتحويل الورق
إنخفضت المصروفات العمومية واإلدارية بمبلغ 1.8 مليون ريال سعودي في عام 2017م بنسبة 7% من 25.6 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 23.8 مليون  	

ريال سعودي في عام 2017م ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلنخفاض تكلفة الموظفين ومصروف اإلستهالك ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها والمصروفات 
األخرى بمقدار 2 مليون ريال سعودي و1.5 مليون ريال سعودي و3 مليون ريال سعودي و1.5 مليون ريال سعودي على التوالي والذي قابله زيادة في مصاريف 

استشارية ومهنية بمبلغ 3.4 مليون ريال سعودي والتي تخص مشروع ماكنزي .

بالنسبة لعام 2018م واصلت المصروفات العمومية واإلدارية اإلنخفاض ولكن بشكل غير جوهري. 	

كذلك بالنسبة لعام 2019م واصت المصروفات في االنخفاض بمقدار1.7 مليون ريال. 	

الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات
بالنسبة لعام 2017م مقارنة بعام 2016م لم يكن هناك تغير ملحوظ في المصروفات العمومية واإلدارية. 	

في عام 2018م، انخفضت المصروفات العمومية واإلدارية بمبلغ 2.7 مليون ريال سعودي وبنسبة 48% من ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلنخفاض تكلفة الموظفين  	
والتي تأثرت بالتعديالت اإلكتوارية إلحتساب مخصص نهاية خدمة الموظفين.

بالنمسبة لعام 2019م، ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية بمبلغ 1.9 مليون ريال سعودي كنتيجة لزيادة المصروفات األخرى. 	

الشركة السعودية لإلستثمار والتطوير الصناعي
بدأت المصروفات العمومية واإلدارية في اإلنخفاض بداية من عام 2017م حيث لم يعد هناك عمليات تمارسها الشركة بعد هذا التاريخ.

الشركة المغربية لصناعة الورق
انخفضت المصروفات بالشركة حيث لم يتم تشغيل النشاط بشكل فعلي، وانما كان تشغيل تجريبي فقط ومن ثم تم القرار بإيقاف المصنع وتم تصنيفها كمحتفظ بها بغرض 

البيع.

شركة المدار للورق )الجزائر(
ارتفعت المصروفات في عام 2018م نتيجة الرتفاع المصروفات األخرى.

شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(
انخفضت المصروفات حيث توقفت الشركة عن العمل وتم بيعها في عام 2018م.
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مصاريف عمومية وإدارية 4 الشركة السعودية لصناعة الورق

 :مصا يفر إلد  يةر- :عموميةر:لشركةر :سعوديةر:صناعةر :و قر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 0لود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%1 %2 %14- 13,422 13,295 13,017 15,172 تكلفة الموظفين

%86- %94 %49 759 5,602 2,886 1,942 استهالك

%51- %25 %15 932 1,894 1,518 1,316 خدمات مهنية واستشارية

%0 %0 %100-  -  -  - 2,000 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

%1- %133 %60- 706 710 305 757 اتصاالت وتقنية معلومات

%0 %0 %0  -  -  -  - ايجار

%62- %233 %37 260 689 207 151 رسوم حكومية

%50 %676 %15- 197 131 17 20 اصالح وصيانة

%134 %12- %191 612 261 297 102 سفر

%19- %522 %61- 1,825 2,255 363 921 أخرى

%25- %33 %17- 18,713 24,838 18,609 22,380 اإلجمالي

نسبة المصروفات

%72 %54 %70 %68 تكلفة الموظفين

%4 %23 %16 %9 استهالك

%5 %8 %8 %6 خدمات مهنية واستشارية

%0 %0 %0 %9 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

%4 %3 %2 %3 اتصاالت وتقنية معلومات

%0 %0 %0 %0 ايجار

%1 %3 %1 %1 رسوم حكومية

%1 %1 %0 %0 اصالح وصيانة

%3 %1 %2 %0 سفر

%10 %9 %2 %4 أخرى

%100 %100 %100 %100 اإلجمالي
المصدر: إدارة الشركة

تكلفة الموظفين

إنخفضت تكلفة الموظفين في عام 2017م بسبب تعديل الهيكل التنظيمي في يونيو 2017م الذي به قامت إدارة الشركة وبناء عليه تم االستغناء عن ثالثة من كبار موظفي اإلدارة 
.
ً
العليا والذي تبلغ تكلفة الموظف منهم 75 ألف ريال سعودي شهريا

االستهالك

ترجع الزيادة في عام 2018م إلى رسملة قطع الغيار بمبلغ 4.2 مليون ريال سعودي وتحميل استهالكها على مصروف االستهالك، بينما يعود االنخفاض خالل عام 2019م إلى 
انخفاض استهالك الموجودات غير العاملة البالغ قيمتها 3.5 مليون ريال سعودي كما في عام 2018م.

خدمات مهنية واستشارية

تغزى اسباب الزيادة إلى المصروفات المتكبدة والمتعلقة بالتحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي وكذلك تطبيق القيمة المضافة.

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

عند التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، تم عرض االنخفاض في قيمة الذمم المدينة كبند مستقل بقائمة الربح أو الخسارة. 

رسوم حكومية

 خالل الفترات محل الدراسة ويرجع ذلك إلى زيادة رسوم رخصة العمل للعمالة غير السعودية.
ً
ارتفعت الرسوم الحكومية تدريجيا



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

62

اصالح وصيانة

ارتفعت مصروفات اإلصالح والصيانة نتيجة لزيادة أعمال اإلصالح والبناء.

سفر

االرتفاع خالل الفترات محل الدراسة يرجع إلى زيادة رحالت العمل لمتابعة العمالء والتحصيل واالستثمار في المغرب.

أخرى

يرجع سبب اإلنخفاض في عام 2017م إلى إنخفاض عموالت فريق التحصيل ونفقات مكتب الرئيس التنفيذي والمتعلقة بتكلفة المعارض، بينما تعزى الزيادة في عام 2018م إلى 
غرامات التأخير والبالغة 2 مليون ريال سعودي )المقصود بها رسوم األرضيات في الميناء بسبب تأخير تخليض البضائع المستوردة من الخارج(. بالنسبة لعام 2018م فقد تضمنت 

مخصص بضاعة بقيمة 2 مليون ريال سعودي والذي تم اعادة تصنيفه إلى تكلفة المبيعات في 2019م.

مصاريف عمومية وإدارية 4 الشركة السعودية لتحويل الورق

 :مصا يفر إلد  يةر- :عموميةر:لشركةر :سعوديةر:صناعةر :و قر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل دلود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%8- %6 %11-  15,446  16,752  15,732  17,663 تكلفة الموظفين

%3 %9- %19-  1,100  1,071  1,176  1,458 استهالك

%19- %57- %499  1,408  1,748  4,108  686 خدمات مهنية واستشارية

%0 %0 %100-  -  -  -  3,000 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

%6- %38 %236  1,056  1,121  815  243 اتصاالت وتقنية معلومات

%62- %0 %0  77  202  -  - ايجار

%2- %12 %53  506  518  462  303 رسوم حكومية

%53- %104 %207  201  427  209  68 اصالح وصيانة

%25 %16 %3-  597  476  410  422 سفر

%44 %42- %50-  756  526  910  1,823 أخرى

%7- %4- %7-  21,146  22,840  23,823  25,665 اإلجمالي

نسبة المصروفات

%73 %73 %66 %69 تكلفة الموظفين

%5 %5 %5 %6 استهالك

%7 %8 %17 %3 خدمات مهنية واستشارية

%0 %0 %0 %12 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

%5 %5 %3 %1 اتصاالت وتقنية معلومات

%0 %1 %0 %0 ايجار

%2 %2 %2 %1 رسوم حكومية

%1 %2 %1 %0 اصالح وصيانة

%3 %2 %2 %2 سفر

%4 %2 %4 %7 أخرى

%100 %100 %100 %100 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة
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تكلفة الموظفين

االنخفاض التدريجي لتكلفة الموظفين خالل الفترات محل الدراسة يرجع بصفة رئيسية إلعادة الهيكلة التي قامت بها ادارة المجموعة وتقليص عدد العمالة ودمج المهام على 
مستوى المجموعة.

خدمات مهنية واستشارية

تغزى الزيادة في المصروفات اإلستشارية في عام 2017م إلى المصروفات المتعلقة بشركة ماكنزي لالستشارات المالية.

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

تم عرض االنخفاض في قيمة الذمم المدينة كبند مستقل بقائمة الربح أو الخسارة. بعد التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

اتصاالت وتقنية معلومات

أن التغير في مصروفات تقنية المعلومات يرجع بصفة رئيسية لشراء برنامج لقسم الموارد البشرية وبعض اإلشتراكات الجديدة لبرنامج ساب.

أخرى

إن إنخفاض المصروفات األخرى في عام 2017م وما يليها يرجع بصفة رئيسية إلنخفاض المصروفات المشتركة المحملة على المركز الرئي�سي.

مصاريف عمومية وإدارية 4 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

 :مصا يفر إلد  يةر- :عموميةر:لشركةر :سعوديةرإلعادةرت2-يرر :و قر- :مخلفاتر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمرجل دلود :(2-3ر مقر 
-9د0دم

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%16 %57- %56 2,421 2,086 4,823 3,093 تكلفة الموظفين

%166 %22- %77- 248 93 119 507 استهالك

%55 %80- %26 184 119 581 461 خدمات مهنية واستشارية

%0 %0 %0  -  -  -  - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

%21 %0 %100- 98 81  - 21 اتصاالت وتقنية معلومات

%0 %0 %0 16  -  -  - ايجار

%297 %24- %359 155 39 51 11 رسوم حكومية

%8- %80- %276 11 12 58 15 اصالح وصيانة

%53 %13- %52- 48 31 36 75 سفر

%228 %2287 %98- 1,683 514 22 884 أخرى

%64 %48- %12 4,865 2,975 5,690 5,069 اإلجمالي

نسبة المصروفات

%50 %70 %85 %61 تكلفة الموظفين

%5 %3 %2 %10 استهالك

%4 %4 %10 %9 خدمات مهنية واستشارية

%0 %0 %0 %0 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

%2 %3 %0 %0 اتصاالت وتقنية معلومات

%0 %0 %0 %0 ايجار

%3 %1 %1 %0 رسوم حكومية

%0 %0 %1 %0 اصالح وصيانة

%1 %1 %1 %1 سفر

%35 %17 %0 %17 أخرى

%100 %100 %100 %100 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة
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مصاريف بيع وتوزيع
تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل أسا�سي من تكلفة الموظفين والتي شكلت في المتوسط ما نسبته 30% من إجمالي مصاريف البيع والتوزيع خالل األعوام من 2016م إلى 

2019م.

مصا يفر :بيعر- :توزيعر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل للود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % غير مدققة مدققة مدققة مدققة

%7- %14 %12  15,361  18,683  16,382  14,661 تكلفة الموظفين

%5 %11- %3-  15,911  15,124  16,988  17,513 وسائل النقل

%0 %100- %78-  -  -  2,144  9,655 رسوم الخدمات االستراتيجية

%6- %27 %36-  2,038  2,166  1,700  2,667 تأجير سيارة

%29- %22 %68-  1,071  1,514  1,238  3,887 إيجار المستودعات

%16 %15- %29-  8,954  7,687  9,046  12,810 التسويق

%18- %144 %35-  8,868  8,591  3,526  5,389 أخرى

%3- %5 %23-  52,203  53,765  51,024  66,582 اإلجمالي

نسبة المصروفات

%29 %35 %32 %22 تكلفة الموظفين

%30 %28 %33 %26 وسائل النقل

%0 %0 %4 %15 رسوم الخدمات االستراتيجية

%4 %4 %3 %4 تأجير سيارة

%2 %3 %2 %6 إيجار المستودعات

%17 %14 %18 %19 التسويق

%17 %16 %7 %8 أخرى

%100 %100 %100 %100 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

إنخفضت مصروفات البيع والتوزيع بمبلغ 15.5 مليون ريال سعودي بنسبة 23% في عام 2017م من 66.5 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 51 مليون ريال سعودي في عام 
2017م ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلنخفاض رسوم الخدمات االستراتيجية بمبلغ 7.5 مليون ريال سعودي ومصاريف التسويق بمبلغ 3.7 مليون ريال سعودي والمصاريف األخرى 

بمبلغ 1.9 مليون ريال سعودي والذي قابله زيادة في تكلفة الموظفين بمبلغ 1.7 مليون ريال سعودي.

ارتفعت مصروفات البيع والتوزيع بمبلغ 2.7 مليون ريال سعودي بنسبة 5% في عام 2018م من 51 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 53.7 مليون ريال سعودي في عام 
2018م ويرجع ذلك لزيادة تكلفة الموظفين بمبلغ 2.3 مليون ريال سعودي والمصروفات األخرى بمبلغ 5 مليون ريال سعودي والذي قابله انخفاض في كل من وسائل النقل ورسوم 

الخدمات االستراتيجية والتسويق بمبلغ 1.9 مليون ريال سعودي و2.1 مليون ريال سعودي و1.4 مليون ريال سعودي على التوالي.

بالنسبة لعام 2019م فلم يكن هناك اختالف جوهري في إجمالي مصروفات البيع والتوزيع.

ترجع الزيادة في تكلفة الموظفين في عام 2017م إلى التغير في هيكل فريق المبيعات من الهيكل االفقي )أي على حسب المنطقة( إلى الهيكل الرأ�سي )أي قنوات التوزيع( وكذلك 
قامت المجموعة بزيادة عدد موظفي المبيعات ليتالئم مع الهيكل الجديد من 71 موظف في عام 2016م إلى 112 موظف بنهاية عام 2017م لم يكن هناك تغير كبير عام2018م 
وما بعده ولكن ترجع اسباب الزيادة في تكلفة الموظفين إلى أن الزيادة لعدد الموظفين تم في منتصف عام 2017م والذي انعكس بشكل جزئي على عام 2017م وبشكل كامل على 

عام 2018م.

بالنسبة لمصروف وسائل النقل فهو يمثل شحن المنتجات المباعة إلى العمالء وإن االنخفاض خالل االعوام محل الدراسة يرجع إلى انخفاض تعريفة الشحن.

بالنسبة لرسوم الخدمات االستراتيجية، قامت المجموعة بتعيين شركة ماكنزي جونز للعمل على مشروع يسمى »Turn�around« -التغير إلى االحسن - وذلك في عام 2016م. استمر 
المشروع لمدة عام وبلغت تكلفته اإلجمالية 14 مليون ريال سعودي، تم تصنيف 12 مليون ريال من اجمالي المبلغ ضمن مصروفات البيع والتوزيع، أما باقي تكلفة المشروع 

والبالغة 2 مليون ريال سعودي تم تصنيفها ضمن المصروفات العمومية واإلدارية.

 Cash« لسياسة توفير النفقات، ثم قامت عام 2018م بالبدء في قناة توزيع جديدة 
ً
إيجار سيارات؛ في عام 2017م قامت الشركة بإلغاء التعاقد على استئجار 37 سيارة وذلك تبعا

Van« - شاحنة المبيعات النقدية وبزيادة حوالي 23 سيارة.

بالنسبة لمصروفات أخرى فإن االرتفاع في عام 2018م يرجع بصفة رئيسية إلى زيادة استهالك ألواح تحميل البضاعة حيث تم اضافة 800 ألف في عام 2017م و500 ألف مرة 
في عام 2018م.
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مصا يفر :بيعر- :توزيعرعلىرمستوىرشركاتر :م(موعةر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل للود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%17- %16- %45- 7,919 9,580 11,410 20,614 الشركة السعودية لصناعة الورق

%3- %17 %17- 38,682 39,719 33,965 40,721 الشركة السعودية لتحويل الورق 

%449 %69- %35- 1,267 231 746 1,155 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%0 %0 %0  -  -  -  - الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

%0 %0 %0  -  -  -  - شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

%0 %0 %100-  -  -  - )252( الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

%0 %0 %0  -  -  -  - شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

%0 %0 %100-  -  -  - 11 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

%0 %0 %0  -  -  -  - شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

%4 %19- %22 3,698 3,556 4,374 3,592 شركة المدار للورق )الجزائر(

%0 %0 %100-  -  -  - 95 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%6- %28 %18- 636 679 529 645 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%3- %5 %23- 52,202 53,765 51,024 66,582 اإلجمالي

نسبة المصروفات

%15 %18 %22 %31 الشركة السعودية لصناعة الورق

%74 %74 %67 %61 الشركة السعودية لتحويل الورق 

%2 %0 %1 %2 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%0 %0 %0 %0 الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

%0 %0 %0 %0 الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

%0 %0 %0 %0 شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

%7 %7 %9 %5 شركة المدار للورق )الجزائر(

%0 %0 %0 %0 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%1 %1 %1 %1 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%100 %100 %100 %100 إجمالي 

المصدر: إدارة الشركة
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مصاريف بيع وتوزيع 4 الشركة السعودية لصناعة الورق

مصا يفر :بيعر- :توزيعر:لشركةر :سعوديةر:صناعةر :و قر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل دلود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%1- %46- %10  1,681  1,701  3,177  2,895 تكلفة الموظفين

%8- %1- %30-  4,999  5,431  5,488  7,869 وسائل النقل

%0 %100- %54-  -  -  2,144  4,631 رسوم الخدمات االستراتيجية

%0 %0 %100-  -  -  -  64 تأجير سيارة

%0 %0 %100-  -  -  -  3,204 إيجار المستودعات

%0 %0 %0  -  -  -  - السفر

%0 %0 %0  -  -  -  - التسويق

%0 %0 %0  -  -  -  - الخدمات المشتركة

%0 %0 %0  -  -  -  - حساب المكتب الرئي�سي

%49- %308 %69-  1,239  2,448  601  1,951 أخرى

%17- %16- %45-  7,919  9,580  11,410  20,614 التكلفة اإلجمالية 

نسبة المصروفات

%21 %18 %28 %14 تكلفة الموظفين

%63 %57 %48 %38 وسائل النقل

%0 %0 %19 %22 رسوم الخدمات االستراتيجية

%0 %0 %0 %0 تأجير سيارة

%0 %0 %0 %16 إيجار المستودعات

%0 %0 %0 %0 السفر

%0 %0 %0 %0 التسويق

%0 %0 %0 %0 الخدمات المشتركة

%0 %0 %0 %0 حساب المكتب الرئي�سي

%16 %26 %5 %9 أخرى

%100 %100 %100 %100 التكلفة اإلجمالية 

المصدر: إدارة الشركة

تكلفة الموظفين
يعزى االنخفاض خالل عام 2017م ومع بداية عام 2018م إلى إعادة هيكلة المجوعة لتكون مركزية في المكتب الرئي�سي.

وسائل النقل
بسبب التغيير في كمية المبيعات من حيث االنخفاض التدريجي في قيمة النقل من عام 2016م حتى عام 2019م ويعود ذلك الى انخفاض كمية البيع والحصول على أسعار منافسة 

في قيمة رحالت الشحن.

رسوم الخدمات االستراتيجية
قيمة اتعاب استشارات )ماكينزي( وهو مكتب استشاري تم تعيينه لهدف تحويل الشركة من الخسارة الى الربحية وكان المشروع مع بداية عام 2016م وتم اطفاء المصاريف حتى 

منتصف عام 2017م.
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إيجار المستودعات
قيمة أيجار مستودعات مؤقتة من بداية عام 2016م وحتى الربع الثالث من نفس العام بسبب تكدس مخزون االنتاج التام في المصنع، حيث أنه في نهاية عام 2015م تم انتاج 
الكميات بالطاقة القصوى لقرارات ادارية لعدم ايقاف المكائن بسبب خسارة سوق التصدير في سوريا واليمن وايران والتي كانت تمثل جزء مهم من المبيعات في تلك الفترات مما 

ادى الى استئجار مستودعات خارجية لتخزينها. 

مصاريف بيع وتوزيع 4 الشركة السعودية لتحويل الورق

مصا يفر :بيعر- :توزيعر:لشركةر :سعوديةر:تحويلر :و قر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل دلود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%8- %27 %13 12,899 16,290 12,824 11,381 تكلفة الموظفين

%16 %4- %31 7,076 6,104 6,368 4,857 وسائل النقل

%0 %0 %100-  -  -  - 5,025 رسوم الخدمات االستراتيجية

%6- %27 %35- 2,038 2,166 1,700 2,603 تأجير سيارة

%29- %22 %81 1,071 1,514 1,238 683 إيجار المستودعات

%0 %0 %0  -  -  -  - السفر

%16 %15- %29- 8,954 7,687 9,046 12,810 التسويق

%0 %0 %0  -  -  -  - الخدمات المشتركة

%0 %0 %0  -  -  -  - حساب المكتب الرئي�سي

%19- %114 %17- 6,645 5,958 2,788 3,362 أخرى

%3- %17 %17- 38,682 39,719 33,965 40,721 التكلفة اإلجمالية 

نسبة المصروفات

%33 %41 %38 %28 تكلفة الموظفين

%18 %15 %19 %12 وسائل النقل

%0 %0 %0 %12 رسوم الخدمات االستراتيجية

%5 %5 %5 %6 تأجير سيارة

%3 %4 %4 %2 إيجار المستودعات

%0 %0 %0 %0 السفر

%23 %19 %27 %31 التسويق

%0 %0 %0 %0 الخدمات المشتركة

%0 %0 %0 %0 حساب المكتب الرئي�سي

%17 %15 %8 %8 أخرى

%100 %100 %100 %100 التكلفة اإلجمالية 

المصدر: إدارة الشركة

تكلفة الموظفين

هناك زيادة في مصاريف موظفين المبيعات نظرا لتغير الهيكل التنظيمي في سنة 2017م وفتح قناة بيعيه جديده في سنة 2018م كاش فان.

وسائل النقل

ارتفع مصروف وسائل النقل بمبلغ 1.5 مليون ريال سعودي وبنسبة 31% من 4.8 ريال سعودي في 2016م إلى 6.3 مليون ريال سعودي في 2017م ويعود ذلك الى الزيادة في كمية 
المنتجات المباعة والذي أدى إلى ارتفاع مصاريف شحن ونقل المنتجات. لم يكن هناك تغير جوهري في مصروف وسائل النقل في عام 2018م مقارنة بعام 2017م. إال انه في عام 

2019م واصل مصروف وسائل النقل في االرتفاع بحوالي 0.97 مليون ريال سعودي ونسبة 16% نظرا الى الزيادة في كمية المبيعات.
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رسوم الخدمات االستراتيجية

قيمة اتعاب استشارات )ماكنزي( وهو مكتب استشاري تم تعيينه لهدف تحويل الشركة من الخسارة إلى الربحية وكان المشروع مع بداية عام 2016م وتم اطفاء المصاريف حتى 
منتصف عام 2017م.

تأجير سيارة

هناك زيادة في السيارات المستأجرة نظرا لتفعيل قناة بيعيه جديده كاش فان وبالتالي تم استئجار سيارات جديده، حيث أن الزيادة بدات في عام 2018م وتم زيادة عدد طاقم 
المبيعات.

إيجار المستودعات

هناك زيادة في ايجارات المستودعات حيث انه تم بيع المصنع واالرض الخاصة بالشركة في نهاية 2016م وبالتالي تم استئجار مستودع للمواد الجاهزة في مدينة جده.

التسويق

هناك انخفاض في مصاريف التسويق في سنة 2018م حيث تم وقف التعامل باتفاقية االندية وتم عمل رقابة أكثر على عقود العمالء بما يخص المصاريف التسويقية.

أخرى

نظرا لزيادة عدد مندوبين المبيعات مع بداية عام 2018م، فقد زادت مصاريف السيارات والوقود والمصاريف االخرى التي تتعلق بشكل مباشر بقسم المبيعات.

مصاريف بيع وتوزيع 4 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

مصا يفر :بيعر- :توزيعر:لشركةر :سعوديةر:تحويلر :و قر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 7لود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%42 %0 %0  267  188  -  - تكلفة الموظفين

%361 %96- %35-  136  30  746  1,155 وسائل النقل

%0 %0 %0  -  -  -  - رسوم الخدمات االستراتيجية

%0 %0 %0  -  -  -  - تأجير سيارة

%0 %0 %0  -  -  -  - إيجار المستودعات

%0 %0 %0  -  -  -  - السفر

%0 %0 %0  -  -  -  - التسويق

%0 %0 %0  -  -  -  - الخدمات المشتركة

%0 %0 %0  -  -  -  - حساب المكتب الرئي�سي

%6393 %0 %0  864  13  -  - أخرى

%449 %69- %35-  1,267  231  746  1,155 التكلفة اإلجمالية 

نسبة المصروفات

%21 %81 %0 %0 تكلفة الموظفين

%11 %13 %100 %100 وسائل النقل

%0 %0 %0 %0 رسوم الخدمات االستراتيجية

%0 %0 %0 %0 تأجير سيارة

%0 %0 %0 %0 إيجار المستودعات

%0 %0 %0 %0 السفر

%0 %0 %0 %0 التسويق

%0 %0 %0 %0 الخدمات المشتركة

%0 %0 %0 %0 حساب المكتب الرئي�سي

%68 %6 %0 %0 أخرى

%100 %100 %100 %100 التكلفة اإلجمالية 

المصدر: إدارة الشركة



٦٩

تكلفة الموظفين

تم�اعادة�توجيھ�ا��سابات�ا���المصار�ف�البيعيھ،�حيث��انت�من�قبل�مصار�ف�المبيعات�توجھ�ع���االدار�ة�لصلة�ت�لف��ا.

وسائل النقل

تم�تخفيض�مبيعات�وحدة�النقل�ح���تم�أقفالها����عام�٢٠١٩م.

تكلفة تمويل

تكلفة التمويل لألعوام المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م و٢٠١٧م و٢٠١٨م و٢٠١٩م): ٣٨-٥الجدول رقم (

�سبة�التغ�� السنة�المن��ية����٣١�د�سم��

٢٠١٩مبآالف�الر�االت�السعودية ٢٠١٨م ٢٠١٧م ٢٠١٩م ٢٠١٨م ٢٠١٧م ٢٠١٦م

٪ ٪ ٪ مدققة مدققة مدققة مدققة

٪٣٥ ٪٤٠- ٪١٠٥ ٥,٧١٢ ٤,٢٣٣ ٧,٠٣٨ ٣,٤٣٥ مصروفات�بنكية

٪٥ ٪١٤ ٪١٠ ٣٧,٠٢٠ ٣٥,٣١٩ ٣٠,٨٨٧ ٢٨,١٩٣ فوائد�قروض

٪٨ ٪٤ ٪٢٠ ٤٢,٧٣٢ ٣٩,٥٥٢ ٣٧,٩٢٥ ٣١,٦٢٩ إجما��

�سبة�المصروفات

٪١٣ ٪١١ ٪١٩ ٪١١ مصروفات�بنكية

٪٨٧ ٪٨٩ ٪٨١ ٪٨٩ فوائد�قروض

٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ إجما��

المصدر:�إدارة�الشركة

تتضمن�المصروفات�البنكية�أ�عاب�اإلدارة�السنو�ة�للبنك،�واطفاء�رسوم�تقييم�قرض�صندوق�التنمية�الصناعية�السعودي�وغرامات�التأخ���عن�سداد�األقساط�المستحقة�
ورسوم�االعتمادات�المس�ندية�والرسوم�المصرفية�العادية.�إن�الز�ادة����المصروفات�البنكية�خالل�عام٢٠١٧م�ترجع�بصفة�رئ�سية�إ���الز�ادة����غرامات�التأخ���ومصار�ف�
ادارة�القروض�واطفاء�رسوم�الصندوق�بمقدار�١٫١�مليون�ر�ال�سعودي�و١٫٧�مليون�ر�ال�سعودي�و٠٫٧�مليون�ر�ال�سعودي�ع���التوا��.�و�ال�سبة�للز�ادة�ا��وهر�ة�خالل�٢٠١٩م�

ف��جع�إ���غرامات�التأخ���المفروضة�من�بنك�الر�اض�بمبلغ�٧�مليون�ر�ال�سعودي�وت�اليف�اعادة�جدولة�األقساط�إ���بنك�االنماء�بمبلغ�١٫٣�مليون�ر�ال�سعودي.

�إن�االرتفاع�التدر����لفوائد�القروض�خالل�السنوات�محل�الدراسة�يرجع�بصفة�رئ�سية�إ���ز�ادة�معدل�الهامش�ع���القروض�طو�لة�االجل�باإلضافة�إ���قيام�الشركة�باالعتماد�
ع���القروض�قص��ة�االجل�ذات�الفائدة�المرتفعة�وذلك�لتغطية�المتطلبات�النقدية�لألعمال.

تكلفة التمويل على مستوى شركات المجموعة لألعوام المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م و٢٠١٧م و٢٠١٨م و٢٠١٩م): ٣٩-٥الجدول رقم (

�سبة�التغ�� السنة�المن��ية����٣١�د�سم��

٢٠١٩مبآالف�الر�االت�السعودية ٢٠١٨م ٢٠١٧م ٢٠١٩م ٢٠١٨م ٢٠١٧م ٢٠١٦م

٪ ٪ ٪ مدققة مدققة مدققة مدققة

٪٧ ٪٣ ٪٢٩ ٣٤,٩٩٠ ٣٢,٨٣٠ ٣١,٨٥٢ ٢٤,٥٩٧ الشركة�السعودية�لصناعة�الورق

٪٥ ٪١٨ ٪١٧- ٦,٣٠٢ ٦,٠٠٠ ٥,٠٧٨ ٦,١٢٩ الشركة�السعودية�لتحو�ل�الورق�

٪٠ ٪٠ ٪١٠٠- ١٤ �- �- ٩٨ الشركة�السعودية�إلعادة�تدو�ر�الورق�والمخلفات

٪١٢٧ ٪٢٠- ٪٦- ١,٣٨٦ ٦١٠ ٧٥٨ ٨٠٥ الشركة�السعودية�لالس�ثمار�والتطو�ر�الصنا��

٪٠ ٪٠ ٪٠ �- �- �- �- شركة�المدار�لتجارة�الورق�(االمارات)

٪٠ ٪٠ ٪٠ �- �- �- �- الشركة�المغر�ية�لصناعة�الورق�(المغرب)

٪٠ ٪٠ ٪٠ �- �- �- �- شركة�المدار�لتجارة�الورق�(المغرب)

٪٠ ٪٠ ٪٠ �- �- �- �- شركة�المدار�لتجارة�الورق�(األردن)

٪٠ ٪٠ ٪٠ �- �- �- �- شركة�األردنية�السعودية�لتحو�ل�الورق�(األردن)

٪٦٤- ٪٥٢- ٪٠ ٤٠ ١١٣ ٢٣٦ �- شركة�المدار�للورق�(ا��زائر)

٪٠ ٪١٠٠- ٪٠ �- �- ١ �- شركة�تحو�ل�الورق�الممتاز�(تركيا)

٪٠ ٪٠ ٪٠ �- �- �- �- شركة�مصنع�ا��ذور�لصناعة�محارم�الورق�(ال�و�ت)

٪٨ ٪٤ ٪٢٠ ٤٢,٧٣٢ ٣٩,٥٥٢ ٣٧,٩٢٥ ٣١,٦٢٩ المجموع
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نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

نسبة المصروفات

%82 %83 %84 %78 الشركة السعودية لصناعة الورق

%15 %15 %13 %19 الشركة السعودية لتحويل الورق 

%0 %0 %0 %0 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%3 %2 %2 %3 الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

%0 %0 %0 %0 الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

%0 %0 %0 %0 شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

%0 %0 %1 %0 شركة المدار للورق )الجزائر(

%0 %0 %0 %0 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%0 %0 %0 %0 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%100 %100 %100 %100 المجموع

المصدر: إدارة الشركة

ارتفعت تكلفة التمويل بمبلغ 6.3 مليون ريال سعودي وبنسبة 20% في عام 2017م من 31.6 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 37.9 مليون ريال في عام 2017م ويرجع ذلك 
بصفة رئيسية إلى غرامات التأخير في سداد االقساط المستحقة على القروض ورسوم إدارة القروض بالنسبة للقروض الجديدة، وكذلك واصلت تكلفة التمويل في االرتفاع في عام 

2018م بمبلغ واحد مليون ريال لنفس االسباب المذكورة.

بالنسبة لعام 2019م، فقد ارتفعت تكلفة الشركة السعودية لتحويل الورق حيث فرض بنك الرياض غرامة تأخير على األقساط المتأخرة السداد. كذلك نجحت المجموعة في 
اعادة جدولة األقساط المستحقة عن قروض بنك اإلنماء وبنك سامبا والبنك األهلي ومصرف الراجحي.

مصاريف أخرى، صافي

إير د ترأخرىر مصا يفرأخرى(رعلىرمستوىرشركاتر :م(موعةر:ألعو مر :منتهيةرفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 0لود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م%بآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

)0.85( )10.99( )1.26( )3.223( )21,511( 2,152 )8,355( الشركة السعودية لصناعة الورق

)0.35( 638.94 )0.99( 1,290 1,973 3 523 الشركة السعودية لتحويل الورق 

)0.71( )3.18( )10.57( 2,630 9,075 )4,157( 434 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

)0.36( - )1.00( )10,765( )16,898( - 40 الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

- - - - - - شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

- )1.00( - - - )6,216( - الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

- - - - - - - شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

- - - - - - - شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

- - - - - - - شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

)0.19( )1.20( 0.40 135 166 )844( )601( شركة المدار للورق )الجزائر(

- )1.00( )0.56( - )216( )491( شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

19.41 )0.97( - )19( )1( )36( - شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(
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نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م%بآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

)0.63( 1.92 0.10 )9,952( )27,195( )9,314( )8,450( اإلجمالي

كنسبة مئوية من المجموع

%32 %79 %23- %99 الشركة السعودية لصناعة الورق

%13- %7- %0 %6- الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات 

%26- %33- %45 %5- الشركة السعودية لتحويل الورق 

%108 %62 %0 %0 الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

%0 %0 %67 %0 الشركة المغربية لتحويل الورق )المغرب(

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

%0 %0 %0 %0 شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

%1- %1- %9 %7 شركة المدار للورق )الجزائر(

%0 %0 %2 %6 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%0 %0 %0 %0 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%100 %100 %100 %100 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

الشركة السعودية لصناعة الورق
يتمثل الرصيد في عام 2016م بصفة أساسية من غرامات التأخير المفروضة من البنوك نتيجة التأخر في سداد االقساط المستحقة. بينما يتمثل الرصيد في عام 2017م من 
الخصم المستلم من موردي اللب المستخدم في االنتاج. إن رصيد المصروفات في عام 2018م يتمثل بصفة رئيسية من انخفاض قيمة الموجودات غير المستخدمة بمبلغ 31.5

مليون ريال سعودي والذي قابله شطب ارصدة دائنة ومستحقات قديمة لم يطالب بها بمبلغ 10.3 مليون ريال.

تم تخفيض قيمة الموجودات غير المستخدمة في عام 2018م بقيمة 31.5 مليون ريال سعودي، وفي عام 2019م لم يظهر أثر لتخفيض في قيمة تلك الموجودات عند اعادة 
التقييم لسبب ان قيمتها انخفضت في عام 2018م.

الشركة السعودية لتحويل الورق
خالل عام 2019م تم شطب أرصدة دائنة ومستحقات قديمة لم يطالب بمبلغ 7.2 مليون ريال.

الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات
يتمثل رصيد عام 2017م في الخسارة الناتجة عن فرق القيمة الدفترية لألصول المحترقة والمطالبة التأمينية بمبلغ 4.4 مليون ريال سعودي. بينما يتمثل رصيد عام 2018م، في 

شطب ارصدة الموردين والدائنة القديمة والغير مطالب بها بمبلغ 10 مليون ريال سعودي.

الشركة السعودية لإلستثمار والتطوير الصناعي
في عام 2017م، انخفضت االيرادات )المصروفات( االخرى بمبلغ 0.04 مليون ريال سعودي حيث لم تسجل الشركة أيه ايرادات وتتكبد مصروفات خالل هذا العام. في عام 
2018م، ارتفعت المصروفات بمبلغ 16.9 مليون ريال سعودي وهو ما يمثل خسارة الشركة خسارة بيع الشركة التابعة بتركيا بحوالي 17 مليون ريال سعودي. في عام 2019م، 
انخفضت المصروفات االخرى بمبلغ 6.1 مليون ريال سعودي وبنسبة 36% حيث تمثل المصروف المتكبد خالل عام 2019م في مخصص لرصيد متوقف لفترة طويلة بمبلغ 6.9

مليون ريال سعودي.

الشركة المغربية لصناعة الورق
يتمثل الرصيد في عام 2017م في انخفاض قيمة الموجودات الثابتة بمبلغ 5 مليون ريال سعودي ومخصص مقابل الموجودات المتداولة بمبلغ 1.1 مليون ريال سعودي. تم 

تخفيض قيمة االستثمار بناء على تقرير المقيم الخارجي.

المركز المالي
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نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % غير مدققة مدققة مدققة مدققة

الموجودات

موجودات غير متداولة

%5- %17- %6- 620,330 650,984 785,977  834,647 ممتلكات، آالت ومعدات

%8- %6- %7- 16,859 18,335 19,592  21,069 موجودات غير ملموسة

%8 %3 %9 21,253 19,742 19,138  17,507 إستثمار في شركة زميلة

%100- %28- %0 - 1,067 1,485  1,744 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

%5- %16- %6-  658,442  690,128  826,192  874,967 مجموع الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة

%19 %43- %21 89,411 74,992 130,431  108,013 مخزون

%15- %22- %7- 137,972 163,196 208,197  224,447 ذمم مدينة تجارية

%33- %13- %27-  37,962 56,602 64,699  88,030 دفعات، ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

%48- %6- %1  11,959 22,845 24,249  24,084 نقد وما في حكمه

%0 %100 -  - 18,960  -  - موجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع

%18- %21- %4-  277,304  336,595  427,576  444,574 مجموع الموجودات المتداولة

%9- %18- %5-  935,746  1,026,723  1,253,768  1,319,541 مجموع الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

%62- %46- %0  92,000  245,000  450,000  450,000 رأس المال

- %100- %0  -  -  66,249  66,249 إحتياطي نظامي

%36- %70- %0 )5,189( )8,108( )27,250( )26,882( إحتياطيات أخرى

%90- %35- %30 )14,088( )136,918( )210,162( )161,492( خسائر متراكمة

%27- %64- %15-  72,723  99,974  278,836  327,875 حقوق ملكية عائدة إلى مساهمي الشركة

%77- %11 %16  1,222  5,426  4,882  4,197 حصص غير مسيطرة

%30- %63- %15-  73,945  105,400  283,718  332,072 مجموع حقوق الملكية

 . المطلوبات

مطلوبات غير متداولة

%15- %23- %12  358,824  421,699  547,070  486,984 قروض متوسطة وطويلة االجل

%28 %16- %14-  19,828  15,542  18,528  21,603 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

%0 %0 %0  7,292  -  -  - التزامات ايجار - الجزء غير المتداول

%12- %23- %11  385,944  437,241  565,598  508,587 مجموع المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة

%5 %8 %23-  137,739  130,801  120,943  157,389 قروض قصيرة االجل

%7 %78 %3  194,390  181,801  101,851  98,664 قروض متوسطة وطويلة األجل - جزء متداول

%20- %12- %22-  69,607  86,477  98,688  126,823 ذمم دائنة تجارية

%34- %28- %4  57,110  70,793  78,288  94,572 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

%107 %67 %226  16,209  7,815  4,681  1,434 مخصص زكاة 

%0 %0 %0  802  -  -  - التزامات ايجار - الجزء المتداول
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نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % غير مدققة مدققة مدققة مدققة

%0 %0 %0  - 6,395  -  -
مطلوبات متعلقة مباشرة بالموجودات المصنفة كمحتفظ بها بغرض 

البيع

%2- %20 %16- 475,857 484,082 404,452 478,882 مجموع المطلوبات المتداولة

%6- %5- %2- 861,801 921,323 970,050 987,469 مجموع المطلوبات

%9- %18- %5- 935,746 1,026,723 1,253,768 1,319,541 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

المصدر: إدارة الشركة

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

ممتلكات، آالت ومعدات

ممتلكات،رآالتر-مع2 تركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل دلود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%10- %13- %6- 615,907 684,037 785,977 834,647 الممتلكات واآلالت والمعدات

المصدر: إدارة الشركة

تشمل الممتلكات واآلالت والمعدات على مباني وتحسينات على المأجور وآالت ومكائن ومعدات وأثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية وسيارات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ وحق 
استخدام األصول.

تستهلك المجموعة مباني وتحسينات على المأجور على فترة 25 إلى 33 سنة وآالت ومكائن ومعدات على فترة 5 إلى 25 سنة وأثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية على فترة 5 إلى 15 سنة 
والسيارات على فترة 4 إلى 8سنوات. بينما يتم استهالك حق استخدام األصول على حسب مدة عقد اإليجار. 

ممتلكات،رآالتر-مع2 تربحسبرشركاتر :م(موعةجل للود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%5- %9- %7- 525,610 555,013 611,170 658,587 الشركة السعودية لصناعة الورق

%8- %18- %9 45,623 49,330 60,157 55,317 الشركة السعودية لتحويل الورق

%65- %4- %2- 18,710 53,365 55,421 56,682 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

 -  -  -  -  -  -  - الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

 -  -  -  -  -  -  - شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

 - %100- %9-  -  - 17,707 19,406 الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

 - %100- %55-  -  - 2,883 6,406 شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

%0 %0 %19- 3,383 3,380 3,366 4,180 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

%0 %0 %1- 2,444 2,443 2,437 2,464 شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

%16- %40 %15 2,190 2,601 1,857 1,612 شركة المدار للورق )الجزائر(

 -  - %1  -  - 12,533 12,426 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%0 %3- %5 17,947 17,905 18,446 17,566 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%10- %13- %6- 615,907 684,037 785,977 834,647 اإلجمالي

كنسبة مئوية من المجموع
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نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%85 %81 %78 %79 الشركة السعودية لصناعة الورق

%7 %7 %8 %7 الشركة السعودية لتحويل الورق

%3 %8 %7 %7 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%0 %0 %0 %0 الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

%0 %0 %2 %2 الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

%0 %0 %0 %1 شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

%1 %0 %0 %1 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

%0 %0 %0 %0 شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

%0 %0 %0 %0 شركة المدار للورق )الجزائر(

%0 %0 %2 %1 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%3 %3 %2 %2 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%100 %100 %100 %100 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

إن الممتلكات واآلالت والمعدات موزعة بشكل رئي�سي على ثالث شركات هي الشركة السعودية لصناعة الورق والتي تحتفظ بنسبة تتراوح بين 78% إلى 85%والشركة السعودية 
لتحويل الورق والتي تحتفظ بنسبة تتراوح بين 7% إلى 8% والشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات والتي تحتفظ بنسبة تتراوح بين 3% إلى %8.

في عام 2019م، تم تسجيل خسارة هبوط قيمة االصول الثابتة وذلك حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 36، والتي تمثلت في تخفيض قيمة توربين توليد الطاقة بالغاز بمبلغ 
3.223.329 ريال سعودي والمصنفة ضمن بند مصنع، آالت ومعدات بمصنع الشركة السعودية لصناعة الورق.

انخفض إجمالي الممتلكات واآلالت والمعدات في عام 2017م، بمبلغ 48.7 مليون ريال سعودي وبنسبة 6% حيث انخفضت الشركة السعودية لصناعة الورق بمبلغ 47.4 مليون 
ريال سعودي والذي قابله ارتفاع في الشركة السعودية لتحويل الورق بمبلغ 4.8 مليون ريال سعودي، وكذلك انخفضت الشركة المغربية لصناعة الورق وشركة المدار لتجارة 

الورق )المغرب( بمبلغ 1.7مليون ريال سعودي و3.5 مبلغ 47.4 مليون ريال سعودي على التوالي.

في عام 2018م، انخفض إجمالي الممتلكات واآلالت والمعدات بمبلغ 102 مليون ريال سعودي وبنسبة 13% ويرجع السبب الرئي�سي لالستهالك السنوي وخسارة انخفاض قيمة 
الممتلكات واآلالت والمعدات الذي تم تسجيله في عام 2018م.

انخفاض قيمة المصنع واآلالت غير المستخدمة

قامت اإلدارة بالتعاقد مع مستشار خارجي لتقييم إنخفاض قيمة بعض الموجودات غير المستخدمة من الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تبلغ 75 مليون ريال سعودي والتي لم 
يتم استخدامها بالكامل خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. بناًء على نتائج هذا التقييم، تم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 36.9 مليون ريال سعودي للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

انخفاض قيمة المصنع واآلالت العاملة

قامت اإلدارة بإجراء تقییم انخفاض قیمة الممتلکات واآلالت والمعدات کما في 31 دیسمبر 2018م. یتضمن التقییم االفتراضات المتعلقة بحجم المبیعات المستقبلي واألسعار 
ومعدالت النمو السنوي ومعدالت النمو النھائي ومعدالت الخصم والعوامل األخرى ذات الصلة. تعتمد نتائج هذه االفتراضات بشكل كبير على نجاح العمليات المستقبلية حسب 
تقديرات اإلدارة وتحقيق خططها في المستقبل. بناًء على نتيجة تقييم اإلنخفاض، قامت اإلدارة بتسجيل انخفاض القيمة في القيمة الدفترية للممتلكات والمصنع والمعدات كما 

في 31 ديسمبر 2018م بمبلغ 6.5 مليون ريال سعودي.

انخفض إجمالي الممتلكات واآلالت والمعدات في عام 2019م بمبلغ 68 مليون ريال سعودي وبنسبة 10% ويرجع السبب الرئي�سي إلى االستهالك المحمل خالل السنة.

ممتلكات،رآالتر-مع2 تركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل للود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%18- %11- %3-  185,039  225,204  251,629  258,194 مباني وتحسينات علي المأجور
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%7- %12- %7- 418,074 451,247 511,728 547,404 آالت ومكائن ومعدات

%33- %37- %25- 1,797 2,666 4,200 5,616 سيارات

%6- %22- %19- 1,427 1,515 1,934 2,399 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

%51- %79- %22- 1,665 3,405 16,486 21,035 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

%0 %0 %0 7,905  -  -  - أصول حق االستخدام

%10- %13- %6- 615,907 684,037 785,977 834,647 المجموع

كنسبة مئوية من المجموع

%30 %33 %32 %31 مباني وتحسينات علي المأجور

%68 %66 %65 %66 آالت ومكائن ومعدات

%0 %0 %1 %1 سيارات

%0 %0 %0 %0 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

%0 %0 %2 %3 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

%1 %0 %0 %0 أصول حق االستخدام

%100 %100 %100 %100 المجموع

المصدر: إدارة الشركة

مباني وتحسينات على المأجور

في عام 2017م، انخفضت المباني والتحسينات على المأجور بمبلغ 5.6 مليون ريال سعودي وبنسبة 3% كمحصلة لحركة اإلضافات واستهالك العام، حيث سجلت المجموعة 
اضافات بمبلغ 1.04 مليون ريال سعودي وبلغت استهالك العام 8.53 مليون ريال سعودي. تضمنت االضافات تحسينات على مستودع الشركة السعودية لصناعة الورق.

واصل الرصيد االنخفاض في عام 2018م بمبلغ 26.4 مليون ريال سعودي وبنسبة 11% حيث قامت المجموعة بتحميل استهالك بمبلغ 8.6 مليون ريال سعودي وأيضا قامت 
بتصنيف أصول الشركتين التابعتين »الشركة المغربية لصناعة الورق وشركة المدار لتجارة الورق - المغرب« إلى موجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع بمبلغ 7.9 مليون 
ريال سعودي وأيضا تم استبعاد موجودات بقيمة 10.2 مليون ريال سعودي عند بيع الشركة التابعة بتركيا. كذلك واصل الرصيد االنخفاض في عام 2019م بمبلغ 40 مليون ريال 

سعودي وبنسبة 18% كمحصلة لالستهالك المحمل للسنة.

آالت ومكائن ومعدات

في عام 2017م، انخفضت اآلالت ومكائن ومعدات بمبلغ 35.7 مليون ريال سعودي وبنسبة 7% ويرجع ذلك إلى صافي أثر اإلضافات بمبلغ 10.86 مليون ريال سعودي وانخفاض 
القيمة بمبلغ 2.6 مليون ريال سعودي والشطب بمبلغ 5.8 مليون ريال سعودي. اشتملت اإلضافات للشركة السعودية لصناعة الورق بمبلغ 3.8 مليون ريال سعودي والشركة 
السعودية لتحويل الورق بمبلغ 5.75 مليون ريال سعودي. تضمنت اإلضافات مكونات متعلقة بالمكائن لتحسين كفاءة المكائن ورفع جودة المنتج ووقت تشغيل المكائن. تم 

تسجيل انخفاض في القيمة متعلق بشركة المدار لتجارة الورق - المغرب وذلك نتيجة لعدم استخدام اآلالت. كذلك تم شطب مبلغ 5.80 مليون ريال سعودي خالل العام.

في عام 2018م واصل رصيد آالت ومكائن ومعدات في اإلنخفاض بمبلغ 60.4 مليون ريال سعودي وبنسبة 12% حيث تم تسجيل اضافات بمبلغ 25.64 مليون ريال سعودي في 
الشركة السعودية لصناعة الورق والشركة السعودية لتحويل الورق وذلك لتحسين خطوط االنتاج وأتمتة عملية اإلنتاج. وكذلك تحميل استهالك للعام بمبلغ 43.6 مليون ريال 
سعودي. أما باقي الرصيد والبالغ 42.4 مليون ريال سعودي فيتعلق بإنخفاض القيمة المسجل خالل عام 2018م. وكذلك واصل الرصيد االنخفاض في عام 2019م بمبلغ 33.1

مليون ريال سعودي وبنسبة 7% ويعزى ذلك إلى اإلستهالك المحمل خالل السنة.

سيارات

يشتمل بند السيارات على سيارات الموظفين واسطول نقل عمال المصانع. انخفضت السيارات في عام 2017م بمبلغ 1.4 مليون ريال سعودي وبنسبة 25% حيث سجلت 
المجموعة اضافات بمبلغ 0.37 مليون ريال سعودي وتحملت استهالك بمبلغ 1.7 مليون ريال سعودي. في عام 2018م، واصلت السيارات في االنخفاض بمقدار 1.5 مليون ريال 

سعودي وذلك كمحصلة إلضافات السيارات في االنخفاض في عام 2019م بمبلغ 0.9 مليون ريال سعودي نتيجة لالستهالك المحمل.

أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

بالنسبة لبند أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية، فقد لوحظ انخفاض مستمر خالل السنوا محل الدراسة وذلك كمحصلة إلضافات طفيفة خالل تلك السنوات واالستهالك المحمل 
لكل سنة من حيث يمثل االستهالك العامل الرئي�سي لهذا االنخفاض.

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

تتمثل أعمال رأسمالية قيد التنفيذ في االنشاءات واالضافات التي ما زالت في طور التنفيذ ليتم استخدامها في مصانع المجموعة. ال يتم استهالك هذا البند حتي يتم اكتمال رسملته.

في عام 2017م، انخفضت االعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بمبلغ 4.5 مليون ريال سعودي كمحصلة إلضافات بمبلغ 2.11 مليون ريال سعودي ورسملة أصول بمبلغ 7.16 مليون 
ريال سعودي. اشتملت االضافات على آالت تم شراؤها لمصنعي الشركة السعودية لصناعة الورق والشركة السعودية لتحويل الورق لمشروع الطاقة في المنع ومشروع فالكون 

ألتمتة آالت مصنع الشركة السعودية لصناعة الورق، وتم رسملة الجزء المنتهي من هذين المشروعين خالل السنة بمبلغ 7.16 مليون ريال سعودي .
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خالل عام 2018م، انخفضت االعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بمبلغ 13 مليون ريال سعودي كمحصلة إلضافات بمبلغ 2.17 مليون ريال سعودي بغرض تحسين أداء اآلالت في 
مصنع الشركة السعودية لصناعة الورق والشركة السعودية لتحويل الورق ورسملة 6.37 مليون ريال سعودي من قيمة الجزء المنتهي من المشروعين السابق ذكرهم أعاله. 

كذلك خالل السنة وبناءا على دراسة اعدها مستشار مستقل، تم تسجيل انخفاض قيمة االصول بمبلغ 8.86 مليون ريال سعودي.

في عام 2019م، انخفض بند أعمال رأسمالية قيد التنفيذ بمبلغ 1.74مليون ريال سعودي وذلك نتيجة لرسملة نفس المبلغ والخاص بمشروع فالكون في الشركة السعودية 
لصناعة الورق.

حق استخدام األصول

قامت الشركة في بداية عام 2019م، بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( »اإليجارات« وعليه تم االعتراف بحق استخدام األصول متعلقة بأرا�سي مستأجرة. يتم استهالك 
أصول حق االستخدام على مدى فترة عقد االيجار.

موجودات غير ملموسة

موجود ترغيررملموسةركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل دلود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%25- %18- %17-  4,430  5,905  7,163  8,640 أصول غير ملموسة

%0 %0 %0  12,430  12,430  12,430  12,430 شهرة

%8- %6- %7-  16,859  18,335  19,592  21,069 إجمالي

المصدر: إدارة الشركة

تتكون الموجودات غير ملموسة من عنصرين هما أصول غير ملموسة والشهرة.

األصول غير الملموسة

هي عبارة عن برامج حاسب آلي مثل SAP ومايكروسوفت وتراخيص تلك البرامج. إن سياسة المجموعة هي إطفاء هذه األصول غير الملموسة على فترة 7 سنوات ويبدأ اإلطفاء من 
تاريخ التطبيق. تمثل الشهرة الرصيد الناتج عن االستحواذ على حقوق ملكية شركة الجذور بالكويت.

الشهرة

تم تسجيل شهرة بمبلغ 13.6 مليون ريال سعودي عند االستحواذ على حصص حقوق الملكية في شركة مصنع الجذورلصناعة محارم الورق. يعتمد مبلغ وحدة توليد النقد القابل 
 تكاليف اإلستبعاد المقدرة بإستخدام التدفقات النقدية المخصومة. تم تصنيف قياس القيمة كقيمة عادلة بالمستوى الثالث بناًء على 

ً
لإلسترداد على القيمة العادلة ناقصا

المدخالت في أسلوب التقييم المستخدم.

اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير المبلغ القابل لإلسترداد موضحة أدناه. تمثل القيم المخصصة لإلفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة لإلتجاهات المستقبلية في 
الصناعات ذات الصلة وتستند على بيانات تاريخية من مصادر خارجية وداخلية. 

تم تقدير معدل الخصم بناًء على متوسط الصناعة التاريخي للمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، عند سعر فائدة السوق البالغ نسبة %5.

تضمنت توقعات التدفقات النقدية على تقديرات محددة لخمسة سنوات ومعدل نمو نهائي بعد ذلك. تم تحديد معدل النمو النهائي بناًء على تقديرات اإلدارة لمعدل النمو السنوي 
المركب طويل األجل قبل الفوائد، الضرائب، اإلستهالك واإلطفاء بما يتوافق مع اإلفتراضات التي يقدمها أحد المشاركين في السوق .

تم تقدير موازنة األرباح قبل الفوائد، الضرائب، اإلستهالك واإلطفاء مع االخذ في الحسبان الخبرة السابقة، وتسويتها كما يلي :

كان من المتوقع نمو اإليرادات مع األخذ في الحسبان متوسط مستويات النمو التي شهدتها على مدى السنوات الخمس الماضية وحجم المبيعات المقدرة ونمو  	
 مع توقعات التضخم على مدى السنوات الخمسة القادمة.

ً
األسعار للسنوات الخمس القادمة. وكان من المفترض أن سعر البيع سيزيد تماشيا

تم إدراج تكاليف كبيرة لمرة واحدة في موازنة األرباح قبل الفوائد، الضرائب، االستهالك واإلطفاء مما يعكس العديد من التطورات التنظيمية المحتملة في الدولة  	
التي تعمل فيها وحدة توليد النقد. التكاليف البيئية األخرى من المتوقع أن تنمو مع التضخم في السنوات األخرى.

إن االنخفاض التدريجي الملحوظ خالل السنوات محل الدراسة يتمثل بصفة رئيسية في اإلطفاء السنوي لبرامج الحاسب اآللي.



77

إستثمار في شركة زميلة

إستثما رفيرشركةرزميلةركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل دلود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير كما في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%3 %9 %8 19,742 19,138 17,507 16,257 الرصيد االفتتاحي

%19 %4- %114 3,071 2,572 2,672 1,249 حصة أرباح شركات شقيقة

%50 - - )1,560( )1,040( )1,040(  - إيرادات توزيعات

%100- - -  - )928(  -  - تسويات حقوق الملكية

%8 %3 %9 21,253 19,742 19,138 17,507 الرصيد ال�ها�ي

المصدر: إدارة الشركة

يمثل استثمار في شركة زميلة خالل السنوات 2016م و2017م و2018م و2019م، نسبة 26% من حقوق ملكية المجموعة في شركة غاز الشرق )الشركة الزميلة(، شركة ذات 
مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية. تقوم الشركة الزميلة في األساس بتوزيع الغاز الطبيعي وتشغيل المرافق الصناعية وتجارة الجملة في آالت ومعدات الغاز.

قررت المجموعة أن لها تأثير جوهري حيث أن لها تمثيل في مجلس إدارة الشركة المستثمر فيها من خالل المهندس فهد بن محمد الداود. إن حركة االستثمار في الشركة الزميلة 
كما هو موضح أعاله.

زاد رصيد االستثمار بمقدار 1.25 مليون ريال سعودي بنسبة 9% خالل السنة المالية 2016م.وتم ادراج هذه الزيادة على حساب ربح الشركة الزميلة بمبلغ 1.25 مليون ريال 
سعودي. لم يتم استالم إيرادات توزيعات أرباح خالل السنة.

 كما زاد رصيد االستثمار في السنة المالية 2017م بمقدار 1.63 مليون، ويعزى ذلك إلى التأثير الصافي لحصة االرباح من الشركة الزميلة بمقدار2.67 مليون ريال سعودي وإيرادات 
توزيعات االرباح بمقدار1.04 مليون ريال سعودي المستلمة خالل العام.

تحسن رصيد االستثمار بمقدار 0.61 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م. يتضمن هذا التغير التأثير الصافي لحصة األرباح من الشركة الزميلة وإيرادات توزيعات األرباح 
وتعديل حقوق الملكية نتيجة لتطبق المعايير الدولية للتقارير المالي. بلغ الربح من الشركة الزميلة 2.57 مليون ريال سعودي. وإيرادات توزيعات األرباح المستلمة بلغت 1.04
مليون ريال سعودي. باإلضافة إلى ذلك، سجلت الشركة تسويات تتعلق بحقوق الملكية بمقدار 0.93 مليون ريال سعودي بسبب تعديل القيمة العادلة والتعديالت المتعلقة 

باختالف السياسات المحاسبية.

كما زاد رصيد االستثمار في عام 2019م بمقدار 1.51 مليون ريال، ويعزى ذلك إلى صافي حصة المجموعة من أرباح الشركة الزميلة )3.07 مليون ريال سعودي( وإيرادات توزيع 
األرباح )1.56 مليون ريال سعودي( المستلمة خالل العام.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

إستثما رفيرشركةرزميلةركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 7لود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % مدققة مدققة مدققة مدققة

%100- %28- %15-  - 1,067 1,485 1,744 الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

المصدر: إدارة الشركة

عند قياس القيمة العادلة، تستخدم المجموعة بيانات السوق التي يمكن مالحظتها قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة 
العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم.

لدى المجموعة إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر مستثمرة في أوراق مالية غير مدرجة )شركة مينا شيبكو المحدودة(. إن هذا اإلستثمار مصنف كمستوى 
3 )المدخالت للموجودات التي ال تستند على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها( ويتم تحديد القيمة العادلة بإستخدام صافي قيمة الموجودات. 

تمثل الملكية الكاملة نسبة 2.4% من رأس مال الشركة من خالل فينشر كابيتال بنك البحرين. وتكلفته تبلغ 3 مليون ريال سعودي.

على مدار السنوات من عام 2016م وحتى عام 2018م، تم تخفيض قيمة االستثمار نتيجة لضعف أداء الشركة المستمر. وبالتالي، تم تعديل االستثمار وفًقا لذلك ليعكس القيمة 
العادلة الحقيقية.

خالل السنة المالية 2019م، انخفض الرصيد إلى صفر نتيجة لضعف أداء الشركة المستمر وتم تحميل الخسارة على قائمة الدخل الشامل اآلخر.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

78

الموجودات غير المتداولة

مخزون

مخز-نرموزعرحسبرشركاتر :م(موعةجل 8لود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%16 %38- %34  75,308  64,684  103,734  77,167 الشركة السعودية لصناعة الورق

%76 %19- %88  1,937  1,098  1,358  720 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%19 %27- %6  30,637  25,763  35,429  33,356 الشركة السعودية لتحويل الورق 

- - -  -  -  -  - الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

- - -  -  -  -  - شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

- - %100-  -  -  -  163 الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

- - %100-  -  -  - )46( شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

- - -  -  -  -  - شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

- - -  -  -  -  - شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

%12- %4 %14  429  490  469  413 شركة المدار للورق )الجزائر(

- %100- %84-  -  -  19  114 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%8- %7- %12  3,050  3,310  3,543  3,161 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%17 %34- %26  111,361  95,345  144,551  115,049 اإلجمالي

%1- %44 %101 )20,080( )20,353( )14,120( )7,036( مخصص مخزون بطيء الحركة

%22 %43- %21  91,280  74,992  130,431  108,013 مجموع

نسبة المخزون

%68 %68 %72 %67 الشركة السعودية لصناعة الورق

%2 %1 %1 %1 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%28 %27 %25 %29 الشركة السعودية لتحويل الورق 

%0 %0 %0 %0 الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

%0 %0 %0 %0 الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

%0 %0 %0 %0 شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

%0 %1 %0 %0 شركة المدار للورق )الجزائر(

%0 %0 %0 %0 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%3 %3 %2 %3 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%100 %100 %100 %100 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

تمثل الشركة السعودية لصناعة الورق والشركة السعودية لتحويل الورق النسبة األكبر من رصيد المخزون على مستوى المجموعة حيث تحتفظ الشركة السعودية لصناعة 
الورق بنسبة تتراوح بين 67% إلى 72% في حين تحتفظ الشركة السعودية لتحويل الورق بنسبة تتراوح بين 25% إلى %29.
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مخز-نر :شركةر :سعوديةر:صناعةر :و قركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 9لود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%33 %58- %69 14,350 10,801 25,781 15,280 مواد خام

%37 %31- %31 16,565 12,064 17,572 13,427 بضاعة تامة الصنع

%27- %86 %86- 173 236 127 933 بضاعة قيد التصنيع

%6 %31- %27 44,220 41,584 60,253 47,528 مخزون وقطع غيار ومواد مستهلكة أخرى

%16 %38- %34 75,308 64,684 103,734 77,167 إجمالي

%2- %75 %24 )11,475( )11,748( )6,715( )5,436( مخصص مخزون بطيء الحركة

%21 %45- %35 63,833 52,937 97,019 71,732 مجموع

المصدر: إدارة الشركة

ارتفع مجموع المخزون بمبلغ 25.3 مليون ريال سعودي وبنسبة 35% في عام 2017م من 71.7 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 97 مليون ريال سعودي في عام 2017م، 
حيث ارتفع مخزون المواد الخام بمبلغ 10.5 مليون ريال سعودي كنتيجة الزيادة في عجينة المواد المبيضة. كذلك ارتفعت البضاعة تامة الصنع بمبلغ 4.1 مليون ريال سعودي 
كنتيجة إلرتفاع طلب العمالء على منتج السوبر التجاري. أما بالنسبة لمخزون قطع الغيار، فقد ارتفع بمبلغ 12.7 مليون ريال سعودي نتيجة للبدء في أعمال اصالح وصيانة رئيسية 

ألالت المصنع في عام 2017م. كذلك تم تكوين مخصص اضافي لمقابلة المخزون بطئ الحركة في المواد الخام بمبلغ 1.28 مليون ريال سعودي.

في عام 2018م، انخفض مجموع المخزون بمبلغ 44 مليون ريال سعودي وبنسبة 45% من 97 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 53 مليون ريال سعودي في عام 2018م، 
وذلك يرجع بصفة رئيسية إلنخفاض مخزون المواد الخام بمبلغ 15 مليون ريال سعودي حيث أنه في عام 2017م كان هناك طلب اضافي من عميل جديد على منتج السوبر التجاري 
وهو الذي لم يعد موجودا في عام 2018م.كذلك انخفضت البضاعة تامة الصنع بمبلغ 5.5 مليون ريال سعودي نتيجة لتسليم معظم البضاعة التامة )السوبر التجاري( إلى العمالء 

بنهاية العام. أيضا انخفض مخزون قطع الغيار بمبلغ 18.7 مليون ريال سعودي نتيجة لإلنتهاء من اإلصالحات المطلوبة والتي ألجلها تم زيادة مخزون قطع الغيار في عام 2017م.

بالنسبة لمخصص المخزون بطئ الحركة، فقد قامت اإلدارة خالل العام بعمل دراسة لكافة أصناف مخزون قطع الغيار وعليه تقرر زيادة مخصص المخزون بطئ الحركة بمبلغ 
5 مليون ريال سعودي.

 ارتفع مجموع المخزون في عام 2019م بمبلغ 10.9 مليون ريال سعودي وبنسبة 21% من 53 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 63.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م، 
وذلك نتيجة لزيادة كل من مخزون المواد الخام والبضاعة تامة الصنع ومخزون قطع الغيار بمبلغ 3.5 مليون ريال سعودي و4.5 مليون ريال سعودي و2.6 مليون ريال سعودي 

على التوالي، في حين لم يكن هناك تغير ملحوظ في مخصص المخزون بطئ الحركة.

مخز-نر :شركةر :سعوديةر:تحويلر :و قركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 0دود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%5 %22- %19 15,065 14,333 18,443 15,560 مواد خام

%48 %41- %5- 12,517 8,445 14,233 14,970 بضاعة تامة الصنع

 -  -  -  -  -  -  - بضاعة قيد التصنيع

%2 %8 %3- 3,054 2,984 2,752 2,826 مخزون وقطع غيار ومواد مستهلكة أخرى

%19 %27- %6 30,637 25,763 35,429 33,356 إجمالي

%0 %16 %392 )8,605( )8,605( )7,405( )1,506( مخصص مخزون بطيء الحركة

%28 %39- %12- 22,032 17,158 28,024 31,850 مجموع

المصدر: إدارة الشركة

انخفض مجموع المخزون في عام 2017م بمبلغ 3.8 مليون ريال سعودي وبنسبة 12% من 31.8 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 28 مليون ريال سعودي في عام 2017م، 
خالل عام 2017م،ارتفع مخزون المواد الخام بمبلغ 2.9 مليون ريال سعودي وذلك على حساب الزيادة المتوقعة في مبيعات مناديل اعادة التعبئة وبالتالي قامت اإلدارة بتخزين 
مواد اضافية لهذا الغرض. كذلك خالل عام 2017م، قامت اإلدارة بعمل دراسة شاملة ألعمار جميع بنود المخزون وقد أدى ذلك لزيادة مخصص مخزون بطئ الحركة بمبلغ5.9

مليون ريال سعودي منها 4.5 مليون ريال سعودي للبضاع وتامة الصنع و1.4 مليون ريال سعودي لمخزون قطع الغيار.

في عام 2018م، واصل مجموع المخزون في اإلنخفاض بمبلغ 10.9 مليون ريال سعودي وبنسبة 39% من 28 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 17.1 مليون ريال سعودي في 
عام 2018م، حيث يعزى ذلك إلنخفاض كال من مخزون المواد الخام والبضاعة تامة الصنع بمبلغ 4.1 مليون ريال سعودي و5.8 مليون ريال سعودي على التوالي وذلك نتيجة 
إلستهالك وبيع كافة البضاعة المنتجة خالل عام 2018م. بالنسبة لمخصص المخزون بطئ الحركة، فقد ارتفع بمبلغ 1.2 مليون ريال سعودي لمقابلة البضاعة بطيئة الحركة 

في البضاعة تامة الصنع.
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 ارتفع مجموع المخزون بمبلغ 4.9 مليون ريال وبنسبة 28%في عام 2019م سعودي من 17.1 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 22 مليون ريال سعودي في عام 2019م، وتعزى 
هذه الزيادة بشكل رئي�سي إلى الزيادة في بضاعة تامة الصنع )مناديل اعادة التعبئة( بمبلغ 3 مليون ريال سعودي كنتيجة لزيادة الطلب عليها.

رمخز-نركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل ددود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%13 %40- %42  32,295  28,454  47,592  33,495 مواد خام

%43 %37- %11  29,931  20,910  33,178  29,881 بضاعة تامة الصنع

%73 %580 %88-  1,494  863  127  1,024 بضاعة قيد التصنيع

%6 %29- %26  47,641  45,119  63,654  50,649 مخزون وقطع غيار ومواد مستهلكة أخرى

%17 %34- %26  111,361  95,345  144,551  115,049 إجمالي

%1- %44 %101 )20,080( )20,353( )14,120( )7,036( مخصص مخزون بطيء الحركة

%22 %43- %21  91,280  74,992  130,431  108,013 مجموع

نسبة المخزون

%29 %30 %33 %29 مواد خام

%27 %22 %23 %26 بضاعة تامة الصنع

%1 %1 %0 %1 بضاعة قيد التصنيع

%43 %47 %44 %44 مخزون وقطع غيار ومواد مستهلكة أخرى

%100 %100 %100 %100 إجمالي

%18- %21- %10- %6- مخصص مخزون بطيء الحركة

%82 %79 %90 %94 مجموع

المصدر: إدارة الشركة

تمثل المواد الخام أحد أهم مكونات رصيد المخزون والذي يتضمن بصفة رئيسية على لب الورق وهو العنصر األسا�سي إلنتاج ورق المناديل والذي يتم استيراده من دول أجنبية 
وبخاصة دولة البرازيل.

تحتفظ الشركة السعودية لصناعة الورق باللب المستخدم إلنتاج الفاخر، في حين تحتفظ الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات بالمواد المعاد تدويرها إلنتاج ورق 
المناديل. إن البضاعة قيد التصنيع تشمل المواد المستخدمة في انتاج المناديل الورقية وهو في الغالب ما يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي المخزون.

 في السوق المحلي وتتضمن لفافات الورق الكبيرة ومناديل الوجه ومناديل المطبخ.
ً
بينما تشمل البضاعة تامة الصنع على المنتجات التي يتم تصديرها والتي يتم بيعها تجاريا

ارتفع اجمالي المخزون في عام 2017م بمبلغ 29.5 مليون ريال سعودي وبنسبة 26% من 115 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 144.5 مليون ريال سعودي في عام 2017م 
وذلك نتيجة إلرتفاع مخزون المواد الخام والبضاعة تامة الصنع ومخزون قطع الغيار بمبلغ 14 مليون ريال سعودي و3.3 مليون ريال سعودي و13 مليون ريال سعودي على التوالي.

في عام 2018م، انخفض اجمالي المخزون بمبلغ 49.2 مليون ريال سعودي وبنسبة 34% من 144.5 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 95.3 مليون ريال سعودي في عام 
2018م وذلك نتيجة إلنخفاض مخزون كل من المواد الخام والبضاعة تامة الصنع ومخزون قطع الغيار بمبلغ 25.1 مليون ريال سعودي و12.2 مليون ريال سعودي و18.5 مليون 

ريال سعودي على التوالي.

إال أنه في عام 2019م، عاد وارتفع اجمالي المخزون بمبلغ 16 مليون ريال سعودي وبنسبة 17% من 95.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 111.3 مليون ريال سعودي في 
عام 2019م وذلك نتيجة إلرتفاع رصيد كل من المواد الخام والبضاعة تامة الصنع ومخزون قطع الغيار بمبلغ 3.8 مليون ريال سعودي و9 مليون ريال سعودي و2.5 مليون ريال 

سعودي على التوالي.
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ذمم مدينة تجارية

ذمقرم2ينةرت(ا يةركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل ددود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%20- %8 %0.3- 241,655 301,927 279,130 279,956 الذمم المدينة التجارية 

%25- %96 %28 )103,680( )138,731( )70,932( )55,509( مخصص ديون مشكوك في تحصلها 

%15- %22- %7- 137,975 163,196 208,197 224,447 ذمم مدينة تجارية، صافي 

المصدر: إدارة الشركة

انخفض رصيد الذمم المدينة التجارية، بالصافي بمبلغ 16.2 مليون ريال سعودي بنسبة 7% في سنة 2017م من 224.4 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 208.2 مليون 
ريال سعودي في 2017م، كما انخفض بمبلغ 45 مليون ريال سعودي أي بنسبة 22% في سنة 2018م من 208.2 مليون ريال في عام 2017م إلى 163.2 مليون ريال في 2018م، كما 

انخفض بمبلغ 25.2 مليون ريال سعودي بنسبة 15% في 2019م من 163.2 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 138 مليون ريال سعودي في 2019م.

يتكون رصيد الذمم المدينة التجارية من ثالث مكونات رئيسية تتمثل في الذمم المدينة التجارية الناتجة عن المبيعات التي تتم مع عمالء البيع اآلجل ومخصص األرصدة المشكوك 
 للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( وكذلك أرصدة الجهات ذات العالقة التي تنتج عن المبيعات البينية بين شركات المجموعة والتي يتم 

ً
في تحصيلها التي يتم إحتسابها طبقا

تسويتها عند إعداد القوائم المالية الموحدة.

إن أرصدة الذمم المدينة التجارية تتمثل في أرصدة العمالء في الثمان شركات التابعة والتي يقع النصيب االكبر منها في الشركة السعودية لصناعة الورق والشركة السعودية 
لتحويل الورق والشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات وشركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت( – راجع الجدول رقم )5-53( أدناه. 

ذمقرم2ينةرت(ا يةرموزعرحسبرشركاتر :م(موعةجل لدود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%8- %14- %12- 88,696 96,451 112,037 127,649 الشركة السعودية لصناعة الورق

%31- %29- %18 37,709 54,357 76,272 64,867 الشركة السعودية لتحويل الورق 

%151- %4 %103- 262 )518( )497( 18,086 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

 -  -  -  -  -  -  - الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

%0 %0 %26- 149 149 149 201 شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

 -  -  -  -  -  -  - الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

 -  -  -  -  -  -  - شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

%0 %0 %1- 23 23 23 23 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

 -  -  -  -  -  -  - شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

%35- %20- %20 1,052 1,608 2,020 1,678 شركة المدار للورق )الجزائر(

- %100- %52-  -  - 284 589 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%9- %38- %58 10,085 11,127 17,911 11,354 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%15- %22- %7- 137,975 163,196 208,197 224,447 إجمالي الذمم المدينة

نسبة الذمم المدينة

%64.28 %59.10 %53.81 %56.87 الشركة السعودية لصناعة الورق

%27.33 %33.31 %36.63 %28.90 الشركة السعودية لتحويل الورق 

%0.19 %0.32- %0.24- %8.06 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%0.00 %0.00 %0.00 %0.00 الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

%0.11 %0.09 %0.07 %0.09 شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

%0.00 %0.00 %0.00 %0.00 الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

%0.00 %0.00 %0.00 %0.00 شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

%0.02 %0.01 %0.01 %0.01 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

%0.00 %0.00 %0.00 %0.00 شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(
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نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%0.76 %0.99 %0.97 %0.75 شركة المدار للورق )الجزائر(

%0.00 %0.00 %0.14 %0.26 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%7.31 %6.82 %8.60 %5.06 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%100 %100 %100 %100 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

يتألف معظم رصيد الذمم المدينة التجارية من أرصدة العمالء بثالث شركات وهم الشركة السعودية لصناعة الورق والشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات وشركة 
مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(، حيث أنه خالل السنوات من 2016م إلى 2019م احتفظت الشركة السعودية لصناعة الورق بحصة تتراوح ما بين 54% كحد أدنى 
إلى 64% كحد أق�صى من إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية والشركة السعودية لتحويل الورق بحصة تتراوح ما بين 29% كحد أدنى إلى 37% كحد أق�صى، بينما احتفظت شركة 

مصنع الجذور لصناعة محارم الورق بحصة تتراوح ما بين 5% كحد أدنى إلى 9% كحد أق�صى من إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية. 

في السنة المالية 2017م، انخفض الرصيد بمبلغ 16.25 مليون ريال سعودي بنسبة 7% حيث انخفض من 244.44 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 208.197 مليون ريال 
 من الشركة السعودية لصناعة الورق والشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات 

ً
سعودي في عام 2017م. وقد نتج هذا اإلنخفاض بشكل رئي�صي عن انخفاض رصيد كال

بمبلغ 15.61 مليون ريال سعودي و18.58 مليون ريال سعودي على التوالي، إال أن أرصدة العمالء بالشركة السعودية لتحويل الورق وشركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق 
)الكويت( قد زادت بمبلغ 11.40 مليون ريال سعودي و6.56 مليون ريال سعودي وهو ما أدى إلى الحد من هذا اإلنخفاض.

نتجت الزيادات في الشركات المذكورة أعاله عن الزيادة في مبيعات تلك الشركات، بينما نتج اإلنخفاض في الشركات المذكورة أعاله بشكل رئي�صي من الزيادة في مخصص الديون 
المشكوك في تحصيلها.

في السنة المالية 2018م، انخفض إجمالي رصيد الذمم المدينة بمبلغ 45 مليون ريال سعودي، أي بنسبة 21.61%، حيث انخفض من 208.20 مليون ريال سعودي في 2017م إلى 
163.196 مليون ريال سعودي في عام 2018م. ويعود هذا اإلنخفاض بشكل رئي�صي إلى انخفاض رصيد الذمم المدينة التجارية لكال من الشركة السعودية لصناعة الورق والشركة 
السعودية لتحويل الورق وشركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(. حيث انخفض رصيد الذمم المدينة التجارية للشركة السعودية لصناعة الورق بمقدار 15.59 
مليون ريال سعودي، أي بنسبة 14%، كما انخفض رصيد الذمم المدينة التجارية للشركة السعودية لتحويل الورق بمقدار 21.92 مليون ريال سعودي، أي بنسبة 29%، وكذلك 
انخفض رصيد الذمم المدينة التجارية لشركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت( بمقدار 6.78 مليون ريال سعودي، أي بنسبة 38%، ويعود هذا اإلنخفاض بشكل 

رئي�صي إلى تكوين مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها نتيجة اإلسترداد البطئ من العمالء.

في الفترة السنة المالية 2019م، انخفض رصيد الذمم المدينة التجارية بالمقارنة بالسنة المالية 2018م بمبلغ 25.22 مليون ريال سعودي، أي بنسبة 15%، حيث انخفض من 
 الشركة السعودية لصناعة 

ً
163.19 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 137.97 مليون ريال سعودي في 2019م. وقد نتج هذا اإلنخفاض بشكل رئي�صي عن انخفاض رصيد كال

الورق والشركة السعودية لتحويل الورق بمقدار 7.75 مليون ريال سعودي و16.64 مليون ريال سعودي، على التوالي، أي بنسبة 8% و31%، على التوالي.

نتجت الزيادات المذكورة أعاله بشكل رئي�صي عن الزيادة في المبيعات، بينما نتج اإلنخفاض بشكل رئي�صي عن صافي أثر الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. 

مخصصق :4يونق :مشكوكقفيقتحصيلهاقكماقفيق31قديسمبرق2016مق20175مق20185مق20195مجل و ل  :(54-ق) مقر

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%96 %28 %10  138,731  70,932  55,509  50,408 الرصيد االفتتاحي

%100- %100 %0  -  49,500  -  - أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(

%79- %50 %235  6,000  28,235  18,867  5,629 المكون خالل العام

%313 %189 %554 )41,051( )9,936( )3,444( )527( رد / شطب خالل العام

%25- %96 %28  103,680  138,731  70,932  55,509 الرصيد الختامي

المصدر: إدارة الشركة

يمثل هذا الجدول الحركة على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنوات / الفترات المعروضة على مستوى المجموعة. 

في السنة المالية 2016م، زاد رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمقدار 5.10 مليون ريال سعودي، أي بنسبة 10.12%، من 50.41 مليون ريال سعودي في بداية عام 
2016م إلى 55.51 مليون ريال سعودي في نهاية العام، حيث تم تكوين مبلغ 5.63 مليون ريال سعودي خالل العام بإستخدام طريقة الخسائر المحققة عن مديونيات العمالء 
 
ً
المتوقفة خالل السنوات السابقة والتي تمثلت بشكل رئي�صي في المخصصات المكونة بواسطة الشركة السعودية لصناعة الورق، وقد تم إستخدام مخصص تم تكوينه سابقا

بمقدار 0.53 مليون ريال سعودي نتيجة شطب بعض مديونيات العمالء.

في السنة المالية 2017م، زاد الرصيد بشكل مطرد بمقدار 15.42 مليون ريال سعودي بنسبة 28% حيث ارتفع من 55.51 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 70.93 مليون ريال 
سعودي في 2017م، ولقد ساهمت العديد من الشركات التابعة في تكوين هذا المخصص ولكن كانت النسبة األكبر من الشركة السعودية لصناعة الورق بمقدار 13 مليون ريال 

سعودي.
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 بمقدار 
ً
 خالل عام 2017م، تم إستخدام طريقة الخسائر المحققة عن مديونيات العمالء المتوقفة خالل السنوات السابقة، وقد تم إستخدام مخصص تم تكوينه سابقا

ً
أيضا

3,44 مليون ريال سعودي نتيجة شطب بعض مديونيات العمالء، وقد كان نصيب الشركة السعودية لصناعة الورق من الديون المشطوبة 1,36 مليون ريال سعودي.

 لنموذج الخسائر 
ً
في السنة المالية 2018م، وبسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(، قامت المجموعة بمراجعة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها طبقا

المتوقعة الواجب تطبيقه بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(.

وقد نتج عن قيام المجموعة بتطبيق نموذج الخسائر المتوقعة اإلعتراف بمخصص ديون مشكوك في تحصيلها، بناًء على الدراسة المعدة لذلك الغرض، في بداية عام 2018م 
 من الشركة السعودية لصناعة الورق والشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات بمبلغ 29,5

ً
بمبلغ 49,5 مليون ريال سعودي والذي يتعلق بشكل أسا�سي بمخصصات كال

مليون ريال سعودي و19,83 مليون ريال سعودي، على التوالي. إلى جانب ذلك، تم تكوين بمخصص بقيمة 28,24 مليون ريال سعودي خالل عام 2018م، والتي نتجت بشكل رئي�سي 
 من الشركة السعودية لصناعة الورق والشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات بمبلغ 14 مليون ريال سعودي و19 مليون ريال سعودي، 

ً
عن المخصصات المكونة بكال

 بمبلغ 9.94 مليون ريال سعودي خالل عام 2018م.
ً
على التوالي. كما تم رد مخصصات تم تكوينها سابقا

في السنة المالية 2019م، انخفض رصيد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمقدار 35.05 مليون ريال سعودي بنسبة 25%، يرجع هذا اإلنخفاض إلى قيام المجموعة بتسوية 
المخصص عن طريق تخفيضه بمبلغ 31.12 مليون ريال سعودي عن المخصصات السابق تكوينها، وفي الوقت نفسه قامت المجموعة بتكوين مخصص بمبلغ 6مليون ريال 

سعودي. تمثل المخصص الذي تم تسويته في رد مخصصات بقيمة 40,33 وإعدام مديونيات بقيمة 9.21 مليون ريال سعودي. 

دفعات، ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

دفعات،ر-م2فوعاترمق2مةر-ذمقرم2ينةرأخرىرموزعرحسبرشركاتر :م(موعةجل ددود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%59- %30 %21- 15,787 38,814 29,808 37,784 الشركة السعودية لصناعة الورق

%7 %18- %72- 3,450 3,234 3,951 14,153 الشركة السعودية لتحويل الورق 

%59- %76- %19- 1,912 4,708 19,249 23,795 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%99- %9- %0 48 6,923 7,590 7,590 الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

%0 %0 %0 1,129 1,129 1,129 1,130 شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

- - %100-  -  -  - 102 الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

- %100- %2  -  - 950 934 شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

%0 %0 %1- 40 40 40 40 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

%0 %0 %1- 88 88 88 89 شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

%49- %49 %37- 579 1,133 763 1,204 شركة المدار للورق )الجزائر(

- %100- %3  -  - 312 301 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%856 %35- %10- 5,097 533 820 909 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%50- %13- %27- 28,130 56,602 64,699 88,030 اإلجمالي

كنسبة مئوية من المجموع

%56 %69 %46 %43 الشركة السعودية لصناعة الورق

%12 %6 %6 %16 الشركة السعودية لتحويل الورق 

%7 %8 %30 %27 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%0 %12 %12 %9 الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

%4 %2 %2 %1 شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

%0 %0 %0 %0 الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

%0 %0 %1 %1 شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

%0 %0 %0 %0 شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

%2 %2 %1 %1 شركة المدار للورق )الجزائر(

%0 %0 %0 %0 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%18 %1 %1 %1 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%100 %100 %100 %100 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة
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يتألف معظم رصيد المدفوعات المقدمة من األرصدة المثبتة بدفاتر األربعة شركات التابعة الرئيسية وهم الشركة السعودية لصناعة الورق، والشركة السعودية إلعادة تدوير 
الورق والمخلفات، والشركة السعودية لتحويل الورق، والشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي. حيث أنه خالل السنوات من 2016م إلى 2019م، احتفظت الشركة 
السعودية لصناعة الورق بحصة تتراوح ما بين 43% كحد أدنى إلى 69% كحد أق�سى من إجمالي أرصدة المدفوعات المقدمة، بينما احتفظت الشركة السعودية لتحويل الورق 
بحصة تتراوح ما بين 6% كحد أدنى إلى 16% كحد أق�سى من إجمالي الرصيد، واحتفظت الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات بحصة تتراوح ما بين 7% كحد أدنى إلى 
30% كحد أق�سى من إجمالي الرصيد، واحتفظت الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي بحصة تتراوح ما بين 0% كحد أدنى إلى 12% كحد أق�سى من إجمالي الرصيد. 

استحوذت بقية الشركات التابعة على أرصدة صغيرة تتراوح ما بين 5% كحد أدنى إلى 22% كحد أق�سى من إجمالي الرصيد.

في سنة 2017م، أنخفض الرصيد اإلجمالي بمبلغ 23.33 مليون ريال سعودي، أي أنخفض بنسبة 27%. يعود هذا االنخفاض بشكل رئي�سي إلى إنخفاض أرصدة الدفعات المقدمة 
 من لشركة السعودية لصناعة الورق، والشركة السعودية لتحويل الورق والشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات، بمبالغ 7.97 مليون ريال سعودي، و10.20 

ً
بكال

مليون ريال سعودي، و4.54 مليون ريال سعودي، على التوالي.

في سنة 2018م، أنخفض الرصيد اإلجمالي مرة أخرى بمبلغ 8.97 مليون ريال سعودي، أي زاد بنسبة 13%، وقد نتج صافي هذا اإلنخفاض بشكل رئي�سي من الزيادة في رصيد الشركة 
السعودية لصناعة الورق بمبلغ 9 ماليين ريال سعودي وإنخفاض رصيد الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات بمقدار 14.54 مليون ريال سعودي.

 من لشركة 
ً
في سنة 2019م، انخفض رصيد المدفوعات المقدمة بمبلغ 28.47 مليون ريال سعودي. يعود هذا االنخفاض بشكل رئي�سي إلى إنخفاض أرصدة الدفعات المقدمة بكال

السعودية لصناعة الورق، والشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات، بمبالغ 23 مليون ريال سعودي، و2.8 مليون ريال سعودي على التوالي.

دفعات،ر-م2فوعاترمق2مةر-ذمقرم2ينةرأخرىركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل ددود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%65- %29 %41  11,856  33,517  25,969  18,464 دفعات مقدمة إلى موردين

- - %100-  -  -  -  17,300 ذمم مدينة من بيع قطع أرا�سي

%100 - - 13.654 - - - ذمم مدينة من بيع شركة تابعة

%97- %0 %0  185  6,875  6,875  6,875 ذمم مدينة من طرف ثالث

%70- - -  367  1,241  -  - ضريبة القيمة المضافة

%45- %11- %32-  2,900  5,250  5,922  8,655
ً
مصاريف مدفوعة مقدما

%106 %49 %80-  4,490  2,178  1,462  7,215 ودائع مستردة

%43 %66- %102  1,179  827  2,419  1,197 سكن الموظفين وسلف أخرى

%4- %99- %23-  116  120  15,882  20,593 مطالبات تأمين مستحقة

%51-7 %7 %20- 73.215  6,593  6,170  7,731 أخرى

%33- %13- %27- 237.962  56,602  64,699  88,030 المجموع

كنسبة مئوية من المجموع

%431 %59 %40 %21 دفعات مقدمة إلى موردين

%0 %0 %0 %20 ذمم مدينة من بيع قطع أرا�سي

%36 %0 %0 %0 ذمم مدينة من بيع شركة تابعة

%10 %12 %11 %8 ذمم مدينة من طرف ثالث

%1 %2 %0 %0 ضريبة القيمة المضافة- صافي

%18 %9 %9 %10
ً
مصاريف مدفوعة مقدما

%112 %4 %2 %8 ودائع مستردة

%43 %1 %4 %1 سكن الموظفين وسلف أخرى

%0 %0 %25 %23 مطالبات تأمين مستحقة

%28 %12 %10 %9 أخرى

%100 %100 %100 %100 المجموع

المصدر: إدارة الشركة

دفعات مقدمة إلى موردين

 عن بضائع ومواد سيتم توريدها إلى شركات المجموعة. تتضمن حسابات الشركة السعودية لصناعة الورق على القدر األكبر من هذا 
ً
يتمثل الرصيد في المبالغ المسددة مسبقا

الرصيد على مستوى كافة السنوات المعروضة. في عام 2017م زاد الرصيد بقيمة 7,51 مليون ريال سعودي، أي بنسبة 41%، وقد نشأت تلك الزيادة بالصافي بشكل جوهري من 
الشركة السعودية لصناعة الورق، حيث زاد الرصيد في الشركة السعودية لصناعة الورق بمبلغ 15,88 مليون ريال سعودي بينما أنخفض الرصيد في الشركة السعودية لتحويل 
 
ً
 نيابة

ً
الورق بمبلغ 8,51 مليون ريال سعودي.وقد نتجت تلك الزيادة في الدفعات المسددة للموردين في الشركة السعودية لصناعة الورق، والتي قامت بدورها بالتعاقد أيضا

عن عدد من الشركات التابعة، وذلك بسبب توقعات اإلدارة لزيادة اإليرادات مما دفع الشركة للتعاقد وسداد دفعات عن تلك التعاقدات مع الموردين لزيادة إنتاجية شركات 
المجموعة.
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 توقعات اإلدارة لزيادة 
ً
في عام 2018م، عادت الرصيد للزيادة بمقدار 7.55 مليون ريال سعودي، والتي زادت بشكل رئي�سي في الشركة السعودية لصناعة الورق، وذلك بسبب أيضا

اإليرادات في عام 2019م، وهو ما دفع الشركة للتعاقد وسداد دفعات إضافية عن تلك التعاقدات مع الموردين لزيادة إنتاجية شركات المجموعة. 

في عام 2019م، انخفض الرصيد بمبلغ 21.6 مليون ريال ويرجع ذلك بصفة رئيسية للشركة السعودية لصناعة الورق حيث تم استالم الخام )لب الورق( قبل نهاية العام.

ذمم مدينة من بيع قطع أراضي

أنخفض رصيد ذمم مدينة من بيع قطع أرا�سي بالكامل خالل عام 2017م نتيجة لشطب الرصيد بالكامل.

ذمم مدينة من بيع شركة تابعة

خالل العام، وفقاً إلى »اتفاقية التعهد بالبيع«، باعت المجموعة إحدى شركاتها التابعة، الشركة المغربية لصناعة الورق بمبلغ 13.65 مليون ريال سعودي، تم عرض رصيد الذمم 
المدينة مقابل بيع الشركة المغربية لصناعة الورق ضمن الدفعات والمدفوعات المقدمة والموجودات األخرى والذي كان مصنف كموجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع 
في السنة السابقة. تم نقل ملكية الشركة إلى المشتري الجديد كجزء من االتفاقية. كما في 31 ديسمبر 2019م، بلغ رصيد الذمم المدينة مقابل بيع الشركة التابعة مبلغ 13.6

مليون ريال سعودي، والتي لم يتم استالمها، حيث أقامت إدارة الشركة دعوى قضائية إللغاء اتفاقية البيع وأجرت مصادرة احترازية لمصنع الشركة المغربية لصناعة الورق.

تحفظ مراجع حسابات في تقريره المؤر	 في 31 مارس 2020م عن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م حول قابلية استرداد هذا الرصيد.

ذمم مدينة من طرف ثالث

يتمثل الرصيد حساب في المبالغ المسددة في »الشركة السعودية لالستثمار الصناعي«، شركة تابعة، والذي لم يتغير رصيدها خالل السنوات من 2016م إلى 2018م. خالل السنة 
المالية 2019م، تم إعدام الرصيد. 

ضريبة القيمة المضافة

يتمثل الرصيد في الضريبة الناشئة عن صافي مبيعات الشركة ومشتريات المخزون، حيث طبقت الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة القيمة المضافة في سنة 2018م، وعليه 
فقد نشأ هذا الرصيد بداية من عام.

مصاريف مدفوعة مقدمًا 

 على الدفعات المقدمة المسددة عن اإليجار، ورسوم اإلقامة والتأمين ورسوم القروض الغير مسحوبة بعد.
ً
تشتمل المصاريف المدفوعة مقدما

 من 
ً
 بمبلغ 2.73 مليون ريال سعودي، أي بنسبة 32%، ولقد نشأ هذا اإلنخفاض بسبب انخفاض الرصيد في كال

ً
في سنة 2017م، أنخفض رصيد المصاريف المدفوعة مقدما

الشركة السعودية لصناعة الورق والشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات والشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي بمبالغ 1.29 مليون ريال سعودي، و0.64
مليون ريال سعودي و0.411 مليون ريال سعودي على التوالي. أنخفض الرصيد بشكل رئي�سي بسبب إطفاء المصاريف المدفوعة الخاصة برسوم تأمين واإليجار ورسوم إقامة 

الموظفين والتي لم تتجدد عقودها بنفس قيم عام 2016م.

 بمبلغ 0,67 مليون ريال سعودي، أي بنسبة 11%، والتي تمثلت في إنخفاض الرصيد بشكل رئي�سي في الشركة السعودية 
ً
في سنة 2018م، أنخفض المصاريف المدفوعة مقدما

لصناعة الورق. نشأ اإلنخفاض بشكل رئي�سي عن التأخر في سداد دفعات اإليجار المستحقة وكذلك في إطفاء رصيد رسوم القروض الغير مسحوبة بعد.

 
ً
 بمبلغ 2, 4 مليون ريال سعودي. يعود هذا االنخفاض بشكل رئي�سي إلى إنخفاض رصيد المصاريف المدفوعة مقدما

ً
 في سنة 2019م، انخفض رصيد المصاريف المدفوعة مقدما

بالشركة السعودية لصناعة الورق، والذي يرجع إلى إطفاء رسوم البنوك اإلدارية والتأمين المدفوع مقدم.

ودائع مستردة

 من الشركة السعودية لصناعة الورق 
ً
تشتمل التأمينات المستردة على المبالغ الجمركية المستحقة. ولقد تمثل رصيدها بشكل رئي�سي في عام 2016م في الرصيد المسحق لكال

والشركة السعودية لتحويل الورق بمبالغ 3,5 مليون ريال سعودي و1,85 مليون ريال سعودي، على التوالي. 

 من الشركة السعودية لصناعة الورق والشركة 
ً
خالل عام 2017م، انخفضت الرصيد بمبلغ 5,75 مليون ريال سعودي والتي تمثلت في شطب األرصدة الجمركية المستحقة لكال

السعودية لتحويل الورق بالكامل.

تمثلت الزيادات في تأمينات المستردة في سنة 2018م وفي 2019م في المبلغ المسددة للمخلصين الجمركيين بشركات المجموعة.

مطالبات تأمين مستحقة

يتمثل بند مطالبات تأمين مستحقة في عام 2016م في الذمم المدينة المستحقة من شركة التأمين عن حادث حريق في مبنى الرياض بالشركة السعودية إلعادة تدوير الورق 
والمخلفات، والتي بلغت 20.53 مليون ريال سعودي. أنخفضت تلك المطالبات خالل عام 2017م التأمين بمبلغ 4.71 مليون ريال سعودي والذي يتمثل في المبالغ المستردة من 

شركات التأمين. خالل عام 2018م، تم إسترداد الرصيد البالغ 15.76 مليون ريال سعودي.

أشتمل حساب »أخرى« بشكل رئي�سي في المدفوعات المقدمة لمصاريف التخليص الجمركي ورسوم الجمارك وبعض الذمم المدينة األخرى.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

86

نقد وما في حكمه

نق2ر-مارفيرحكمهركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 7دود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%7- %1308 %4-  2,326  2,490  177  185 نقدية

%53- %15- %1  9,634  20,355  24,072  23,900 نقدية لدى البنوك

%48- %6- %1  11,959  22,845  24,249  24,084 إجمالي

المصدر: إدارة الشركة

يتكون النقد وما في حكمه بصفة رئيسية من النقد بالصندوق وأرصدة البنوك حيث تقوم شركات المجموعة باستخدام النقدية بالصندوق لمقابلة االحتياجات اليومية للنقد 
بالمصانع والمركز الرئي�سي حيث قامت إدارة المجموعة بوضع حد للنقدية بالصندوق على مستوى المصانع والمركز الرئي�سي.

تحتفظ المجموعة بحسابات بنكية لدى بنوك مختلفة وذلك ألغراض التحصيل من العمالء وسداد الموردين وسداد أقساط القروض حيث يمثل حساب البنك االهلي التجاري 
الحساب الرئي�سي لتلك المعامالت اليومية. تقوم الشركة السعودية لصناعة الورق والشركة السعودية لتحويل الورق باستخدام حساب البنك األهلي لغرض االعمال والتسهيالت 

البنكية، بينما تقوم الشركة السعودية لتدوير الورق والمخلفات باستخدام حساب بنك الرياض للمعامالت اليومية الدورية.

نق2ر-مارفيرحكمهرموزعرحسبرشركاتر :م(موعةجل 8دود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%34- %36- %68  3,402  5,143  8,093  4,804 الشركة السعودية لصناعة الورق

%85- %4 %14  218  1,449  1,392  1,221 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%25- %104 %36-  3,606  4,797  2,348  3,683 الشركة السعودية لتحويل الورق 

%0 %0 %0  89  89  89  89 الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

%0 %0 %0  77  77  77  77 شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

- %100- %125-  -  - )21(  84 الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

- %100- %5  -  -  21  20 شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

%0 %0 %1-  45  45  45  46 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

 -  -  -  -  -  - شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

%27- %53- %55  2,957  4,045  8,577  5,523 شركة المدار للورق )الجزائر(

 - %100- %79-  -  -  21  102 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%78- %100 %57-  1,565  7,200  3,606  8,435 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%48- %6- %1  11,959  22,845  24,249  24,084 اإلجمالي

نسبة النقد وما في حكمه

%28 %23 %33 %20 الشركة السعودية لصناعة الورق

%2 %6 %6 %5 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%30 %21 %10 %15 الشركة السعودية لتحويل الورق 

%1 %0 %0 %0 الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

%1 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

%0 %0 %0 %0 الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(
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نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%0 %0 %0 %0 شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

%25 %18 %35 %23 شركة المدار للورق )الجزائر(

%0 %0 %0 %0 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%13 %32 %15 %35 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%100 %100 %100 %100 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

إن النقد وما في حكمه موزع بين شركات المجموعة، حيث أن النسبة األكبر تتمثل في الشركة السعودية لصناعة الورق بنسبة تتراوح بين 20% إلى 33% والسعودية لتحويل الورق 
بنسبة تتراوح بين 10% إلى 30% وشركة المدار للورق بالجزائر بنسبة تتراوح بين 18% إلى 35% وشركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق بالكويت بنسبة تتراوح بين 13% إلى %35.

بالرغم من عدم وجود تغيير جوهري بين عامي 2016م و2017م بالنسبة إلجمالي النقد وما في حكمه إال أن هناك تغييرات جوهرية على مستوى شركات المجموعة.

خالل عام 2017م، ارتفع النقد وما في حكمه بمبلغ 3.2 مليون ريال سعودي وبنسبة 68% ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلنخفاض المخزون والمتعلق بالمنتجات تامة الصنع. بالنسبة 
للشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات فلم يكن هناك تغيير ملحوظ في أرصدة النقد وما في حكمه في األعوام 2016م و2017م. أما بالنسبة للشركة السعودية لتحويل 
الورق فقد انخفض رصيد النقد وما في حكمه في عام 2017م بمبلغ 1.3 مليون ريال سعودي وبنسبة 36% نتيجة للتغير في أرصدة المخزون والذمم المدينة. وبالنسبة لشركة المدار 

للورق بالجزائر فقد ارتفع رصيد النقد وما في حكمه بمبلغ 3 مليون ريال سعودي وبنسبة 55% كنتيجة إلستخدام التسهيالت اإلئتمانية لسداد األرصدة الدائنة.

أما شركة الجذور بالكويت فقد انخفض رصيد النقد وما في حكمه بمبلغ 4.8 مليون ريال سعودي وبنسبة 57% نتيجة إلرتفاع أرصدة العمالء الناتجة عن البيع باآلجل.

في العام المالي 2018م، انخفض رصيد النقد وما في حكمه بمبلغ 1.4 مليون ريال سعودي وبنسبة 6% من 24.2 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 22.8 مليون ريال سعودي 
في عام 2018م نتيجة للتغيرات على مستوى شركات المجموعة.

بالنسبة للشركة السعودية لصناعة الورق فقد انخفضت النقدية بمبلغ 3.9 مليون ريال سعودي وبنسبة 36% من 8 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 5.1 مليون ريال في 
عام 2018م ويرجع ذلك بصفة رئيسية لسداد مستحقات الموردين. أما بالنسبة للشركة السعودية لتحويل الورق فقد ارتفع رصيد النقدية بمبلغ 2.4 مليون ريال وبنسبة %104 
من 2.3 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 4.7مليون ريال سعودي في عام 2018م وذلك محصلة لتحسن أرصدة العمالء المدينة. وكذلك شركة المدار للورق بالجزائر فقد 
انخفض رصيد النقد وما في حكمه بمبلغ 4.5 مليون ريال سعودي وبنسبة 53% من 8.5 مليون ريال سعودي في عام 2017م إلى 4 مليون في عام 2018م كنتيجة إلستخدام النقدية 
في تمويل رأس المال العامل وكذلك األنشطة اإلستثمارية كشراء ممتلكات ومعدات. أما بالنسبة لمصنع الجذور بالكويت فقد ارتفع رصيد النقدية بمبلغ 3.6 مليون ريال سعودي 

وبنسبة 100% كنتيجة لتحصيل أرصدة العمالء المدينة.

في العام المالي 2019م، انخفض رصيد النقد وما في حكمه بمبلغ 10.8 مليون ريال سعودي وبنسبة 48% كنتيجة إلنخفاض أرصدة النقدية بالنسبة لمعظم شركات المجموعة، 
حيث أن السبب الرئي�سي يرجع إلى استخدام النقدية في تمويل رأس المال العامل وخاصة مشتريات المخزون وانخفاض التحصيالت من العمالء وزيادة البيع اآلجل.

موجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع

موجود ترمصنفةركمحتفظربهاربغرضر :بيعركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 9دود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % مدققة مدققة مدققة مدققة

%0 %100 -  - 18,960  -  - موجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع

المصدر: إدارة الشركة

خالل 2018، تم تصنيف اثنتين من الشركات التابعة، شركة المدار لتجارة الورق )المدار( والشركة المغربية لصناعة الورق، كشركات محتفظ بها بغرض البيع بموجب متطلبات 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )5( »موجودات غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع والعمليات غير المستمرة«.
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حقوق الملكية

رأس المال

كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م، بلغ رأس مال الشركة 450.000.000 مليون ريال سعودي مقسمة إلى 45.000.000 سهم بقيمة 10ريال سعودي لكل سهم .

في إطار سعي الشركة إلى إعادة هيكلة رأس مالها تماشيا مع نظام الشركات الجديد ومتطلبات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وافق المساهمون في إجتماع الجمعية 
العمومية الغير عادية المنعقدة في 10 سبتمبر 2018م على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة من 450.000.000 ريال سعودي إلى 245.000.000 ريال 
سعودي وذلك لغرض إعادة هيكلة رأس المال إلطفاء الخسائر المتراكمة للشركة ودعم نموها المستقبلي. وعليه، فقد إنخفض إجمالي عدد أسهم الشركة من 45.000.000 سهم 

إلى 24.500.000 سهم وذلك عن طريق إلغاء أسهم، وبالتالي تم تخفيض رأس المال إلى 245 مليون ريال سعودي.

خالل 2019م، وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في 5 نوفمبر 2019م على توصية مجلس إدارة الشركة لتخفيض رأس مال الشركة من 
245.000.000 ريال إلى 92.000.000 ريال سعودي لغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر المتراكمة للشركة ودعم نموها المستقبلي. وعليه، فقد إنخفض إجمالي 

عدد أسهم الشركة من 24.500.000 إلى 9.200.000 عن طريق إلغاء األسهم وبالتالي تم تخفيض رأس المال إلى 92 مليون ريال.

إحتياطي نظامي

قرر المساهمون تحويل اإلحتياطي النظامي المتاح إلطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2018م.

إحتياطيات أخرى

تتضمن هذه اإلحتياطيات، احتياطي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر وربح )خسارة( إعادة قياس مزايا نهاية الخدمة للموظفين، 
وإحتياطي الترجمة نتيجة لتوحيد القوائم المالية لشركات تابعة أجنبية في نهاية السنة من عمالت العرض لديهم إلى الريال السعودي.

المطلوبات

مطلوبات غير متداولة

قروض متوسطة وطويلة االجل

 :قر-ضركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 0دود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%6- %5- %4  690,954  734,301  769,864  743,037 القروض

المصدر: إدارة الشركة

لدى المجموعة قروض مستحقة الدفع على هيئة قروض قصيرة االجل وقروض طويلة األجل تم التحصل عليها من مؤسسات ائتمانية متعددة والتي تتمثل بشكل رئي�سي في 
صندوق التنمية الصناعية السعودي وبنوك محلية. تمنح البنوك المجموعة قروض قصيرة وطويلة االجل، بينما يمنح صندوق التنمية قروض طويلة األجل فقط. تختلف معدالت 

.
ً
االقتراض من بنك آلخر، بينما يتحصل صندوق التنمية الصناعية على أتعاب إدارة القروض سنويا

ارتفع رصيد القروض في عام 2017م بمبلغ 26.83 مليون ريال سعودي وبنسبة 4% من 743.03 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 769.86 مليون ريال سعودي في عام 
2017م ويرجع ذلك بصفة اساسية لمحصلة الحركة على أرصدة القروض حيث قامت المجموعة بسداد 62.21 مليون ريال سعودي و2.7 مليون ريال سعودي من القروض 
القصيرة األجل وقروض الصندوق على التوالي. وبالمقابل تحصلت المجموعة على تمويل قروض طويلة األجل بمبلغ 65.97 مليون ريال سعودي و25.77 مليون ريال سعودي 

كتسهيل سحب على المكشوف.

في عام 2018م، انخفض رصيد القروض بمبلغ 35.56 مليون ريال سعودي وبنسبة 5% حيث قامت المجموعة بالحصول على قروض قصيرة األجل بمبلغ 9.48 مليون ريال سعودي 
وقامت بسداد بمبلغ 45.42 مليون ريال سعودي خالل العام.

خالل عام 2019م، انخفض رصيد القروض بمبلغ 43.3 مليون ريال سعودي وبنسبة 6% حيث قامت المجموعة بسداد قروض طويلة األجل وقروض صندوق بحوالي 62.69 
مليون ريال سعودي و5.5 مليون ريال سعودي على التوالي. وكذلك تحصلت الشركة على تمويل اضافي يتمثل في قروض قصيرة األجل وتسهيالت سحب على المكشوف بمبلغ 15.38 

مليون ريال سعودي و32.08 مليون ريال سعودي على التوالي.
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أنو عر :قر-ضركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل ددود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%5 %0.5 %52 79,283 75,551 75,177 49,406 السحب على المكشوف )اعتمادات مستنديه(

%43 %21 %58- 79,226 55,250 45,766 107,983 قروض مرابحة قصيرة األجل

%11- %8- %12 494,373 556,928 602,349 536,376 قروض مرابحة طويلة األجل

%18- %0 %5- 38,072 46,572 46,572 49,272 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

%6- %5- %4 690,954 734,301 769,864 743,037 المجموع

كنسبة مئوية من المجموع

%11 %10 %10 %7 السحب على المكشوف )اعتمادات مستنديه(

%11 %8 %6 %15 قروض مرابحة قصيرة األجل

%68 %76 %78 %72 قروض مرابحة طويلة األجل

%5 %6 %6 %7 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

%100 %100 %100 %100 المجموع

المصدر: إدارة الشركة

السحب على المكشوف 

تمثل تسهيالت السحب على المكشوف تسهيالت ائتمانية العتمادات مستندية صادرة من عدة بنوك والتي تستخدم بصفة خاصة من قبل الشركة السعودية لصناعة الورق 
والشركة السعودية لتحويل الورق. إن هذه التسهيالت مقدمة من قبل البنك السعودي البريطاني والبنك األهلي التجاري وبنك الرياض والتي يتم الحصول عليها لصالح الموردين 

األجانب.

ارتفع الرصيد في عام 2017م بمبلغ 25.77 مليون ريال سعودي وبنسبة 52% كمحصلة لحصول المجموعة على تسهيالت بقيمة 38.4 مليون ريال سعودي من بنك الرياض والبنك 
األهلي والبنك السعودي البريطاني وفي المقابل سداد تسهيالت بمبلغ 13.86 مليون ريال سعودي خالل العام.

في عام 2018م، لم يكن هناك تغير ملحوظ على رصيد حساب تلك التسهيالت.

في عام 2019م ارتفع الرصيد بمبلغ 3.7 مليون ريال سعودي وبنسبة 5% كنتيجة لزيادة المشتريات من الخارج حيث يمثل مبلغ الزيادة في الرصيد محصلة حركة الحصول على 
تسهيالت االعتمادات المستندية والسدادات خالل العام. 

قروض مرابحة قصيرة األجل

تمثل تسهيالت القروض قصيرة االجل التي تم الحصول عليها من بنك اإلنماء والبنك األهلي التجاري والبنك العربي والبنك السعودي االمريكي وهي مضمونة بسند ألمر. انخفض 
الرصيد في عام 2017م بمبلغ 62.22 مليون ريال سعودي وبنسبة 58% حيث قامت الشركة السعودية لتحويل الورق بتسوية رصيد القروض لديها .أما في عام 2018م، فقد ارتفع 
الرصيد بمبلغ 9.5 مليون ريال سعودي وبنسبة 21% على حساب القروض المستحوذ عليها من البنك األهلي التجاري بقسمة 7.9 مليون ريال سعودي وذلك لتمويل رأس المال 
العامل. في عام 2019م زاد رصيد القروض بمبلغ 23.9 مليون ريال سعودي وبنسبة 43% على حساب تسهيل القروض والتي حصلت عليه الشركة السعودية لصناعة الورق وذلك 

لتمويل رأس المال العامل.
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قروض مرابحة طويلة األجل

تمثل تسهيالت القروض طويلة االجل التي تم الحصول عليها من بنك اإلنماء والجزيرة والبنك العربي ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك السعودي البريطاني والسعودي 
لإلستثمار والسعودي األمريكي وهي مضمونة بسند ألمر. ارتفع الرصيد في عام 2017م بمبلغ 65.9 مليون ريال سعودي وبنسبة 12% كنتيجة لقرض اضافي حصلت عليه الشركة 
السعودية لصناعة الورق. في عام 2018م، فقد انخفض الرصيد بمبلغ 45.4 مليون ريال سعودي وبنسبة 8% وذلك نتيجة لسداد جزء من هذه القروض. أمافي عام 2019م، فقد 

انخفض الرصيد بمبلغ 62.5 مليون ريال سعودي وبنسبة 11% وذلك تحت حساب تسوية القروض.

مع32ر :فائ2ةر-سنو تر الستحقاقجل ددود :(2-3ر مقر 

سنة اإلستحقاقمعدل الفائدة اإلسميالبنك

2017-23سايبور + 2.5%بنك اإلنماء

2017-21سايبور+2%بنك الجزيرة

2016-19سايبور+2%البنك العربي الوطني

2018-21سايبور+2%بنك الراجحي 

2017-22سايبور+2%بنك الرياض

2016-20سايبور+2%البنك السعودي البريطاني

2017-19سايبور+2%البنك السعودي لإلستثمار

2016-21سايبور+2%بنك سامبا

المصدر: إدارة الشركة

هذه القروض البنكية مضمونة بسندات إذنية بمبلغ 815 مليون ريال سعودي.

قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

تحصلت كل من الشركة السعودية لصناعة الورق والشركة السعودية لتحويل الورق على قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي وذلك لتمويل النفقات الرأسمالية 
 وهو ما يمثل السدادات خالل تلك السنوات حيث لم تتحصل شركات المجموعة 

ً
 سنويا

ً
بالشركتين إن الحركة على رصيد القرض خالل السنوات محل الدراسة تظهر انخفاضا

على أي قروض ائتمانية اضافية من الصندوق خالل تلك السنوات. 

ال تحمل هذه القروض أية نفقات مالية، إال أنها محملة برسوم الحصول على القرض وهي مضمونة برهن الممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بالشركة والشركة التابعة مساوي 
للقيمة الدفترية للقرض.

 :قر-ضرموزعةرحسبرشركاتر :م(موعةجل لدود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%5 %3- %21  686,684  652,255  672,705  557,455 الشركة السعودية لصناعة الورق

%92- %21- %57-  4,270  53,599  67,936  157,926 الشركة السعودية لتحويل الورق 

- - -  -  -  -  - الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%100- %3- %6  -  28,447  29,224  27,656 الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

- - -  -  -  -  - شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

- - -  -  -  -  - الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

- - -  -  -  -  - شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

- - -  -  -  -  - شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

- - -  -  -  -  - شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

- - -  -  -  -  - شركة المدار للورق )الجزائر(

- - -  -  -  -  - شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

- - -  -  -  -  - شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%6- %5- %4  690,954  734,301  769,864  743,037 اإلجمالي

كنسبة مئوية من المجموع

%94 %89 %87 %75 الشركة السعودية لصناعة الورق

%1 %7 %9 %21 الشركة السعودية لتحويل الورق 
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نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%0 %0 %0 %0 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%0 %4 %4 %4 الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

%0 %0 %0 %0 الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

%0 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

%0 %0 %0 %0 شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

%0 %0 %0 %0 شركة المدار للورق )الجزائر(

%0 %0 %0 %0 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%0 %0 %0 %0 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%94 %100 %100 %100 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

اإللتزامات واإلرتباطات

 إل:تز ماتر- إل تباطاتركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل لدود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة  مدققة

%15- %63 %8 14,935 17,617 10,800 10,000 اعتمادات مستندية

%49- %64- %29- 531 1,033 2,900 4,100 خطابات ضمان

ترتبط خطابات االعتماد المستندي بشراء المواد الخام واألصول الثابتة لتجهيز المصانع. أما خطابات الضمان فترتبط بشراء المواد الخام من بعض الموردين بالشركة باإلضافة 
إلى الضمانات المتعلقة بالرسوم الجمركية. ويتناسب االرتفاع / االنخفاض في رصيد خطابات الضمان واالعتمادات المستندية مع مشتريات المواد الخام خالل هذه األعوام.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

مكافأةرنهايةر :خ2مةر:لموظفينركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل ددود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة  مدققة

%16- %14- %10- 15,542 18,528 21,603 23,979 الرصيد االفتتاحي

%13 %19- %8- 3,758 3,325 4,088 4,465 مكون خالل العام

%46- %41- %57 )2,297( )4,253( )7,168( )4,551( مسدد خالل العام

%237- %47586- %100- 2,824 )2,058( 4 )2,291( )الربح( / الخسارة االكتوارية

%28 %16- %14- 19,828 15,542 18,528 21,603 الرصيد الختامي

المصدر: إدارة الشركة

 من قبل خبراء اكتواريين مستقلين بإستخدام طريقة تقييم وحدة االئتمان. إن 
ً
عند التحول إلى تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي، تم احتساب التزام المزايا المحددة سنويا

اإللتزام المعترف به في قائمة المركز المالي الموحدة بخصوص مكافأة الموظفين هو القيمة الحالية إللتزام المزايا المحددة في نهاية فترة القوائم المالية.

في السنة المالية 2016م، انخفض رصيد التزامات نهاية الخدمة بمقدار 2.38 مليون ريال سعودي وذلك بشكل رئي�سي بسبب وجود ربح إكتواري بمقدار 2.29 مليون ريال سعودي. 
وقد نشأ هذا الربح اإلكتواري نتيجة االخذ في اإلعتبار التغير في الزيادة المتوقعة في الرواتب حيث كانت الزيادة الفعلية في الرواتب أقل نتيجة لتقييم الخبير اإلكتواري للربح على 

اإللتزامات.
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في السنة المالية 2017م، أسفرت نتائج التقييم اإلكتواري عن تغير كبير على عكس عام 2016م حيث قامت المجموعة بتقليص عدد الموظفين مما خفض من رصيد التزامات 
نهاية الخدمة حيث بلغ قيمة المسدد خالل العام مبلغ 7.16 مليون ريال سعودي، والمكون خالل العام مبلغ 4.09 مليون ريال سعودي مما أدى غلى نقص رصيد اإللتزامات بمبلغ 
3.08 مليون ريال سعودي بنسبة 14%0 إن هذا التقليص في عدد الموظفين يتعلق بالشركة السعودية لصناعة الورق بمقدار 5.79 مليون ريال سعودي وقد تم هذا التقليص على 

مستوى اإلدارة العليا وحتى المستوى المتوسط من الموظفين وذلك لتقليل التكاليف حيث تكبدت الشركة خسائر كبيرة.

في السنة المالية 2018م، إنخفض رصيد التزامات نهاية الخدمة بمقدار 2.98 مليون ريال سعودي بنسبة 16%، منها 2.06 ربح إكتواري بسبب تغيرات في تقدير التقييم اإلكتواري 
وهذه التغيرات نتجت بسبب التغير في عدد الموظفين في سنة 2018م، وأيضا تم تكوين مخصص بمبلغ قدره 3.3 مليون ريال سعودي خالل السنة وتم سداد مبلغ مقداره 4.3 

مليون ريال سعودي بسبب اجراءات تقليص عدد الموظفين.

في السنة المالية 2019م، ارتفع رصيد التزامات نهاية الخدمة بمقدار 4.28 مليون ريال سعودي بنسبة 28%، منها 2.8 خسارة إكتوارية بسبب تغيرات في تقدير التقييم اإلكتواري 
وهذه التغيرات نتجت بسبب التغير في عدد الموظفين في سنة 2019م، وأيضا تم تكوين مخصص بمبلغ قدره 3.7 مليون ريال سعودي خالل السنة وتم سداد مبلغ مقداره 2.3 

مليون ريال سعودي بسبب اجراءات تقليص عدد الموظفين.

التزامات ايجار

 :تز ماتر ي(ا ركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل ددود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%100 - - 802  -  -  - مطلوبات عقود اإليجار - الجزء المتداول

%100 - - 7.292  -  -  - مطلوبات عقود اإليجار - الجزء غير المتداول

المصدر: إدارة الشركة

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( بأثر رجعي مع األخذ في اإلعتبار التأثير التراكمي عند التطبيق األولي للمعيار الدولي الجديد المعترف به في 1 يناير 
2019م. وذلك بموجب األحكام االنتقالية المحددة في المعيار. لم يتم إعادة عرض األرقام المقارنة لعام 2018م.

 لمعيار المحاسبة 
ً
 كعقود إيجار تشغيلية وفقا

ً
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16(، قامت المجموعة باإلعتراف بمطلوبات عقود اإليجار والتي تم تصنيفها سابقا

الدولي رقم )17( »عقود اإليجار«. حيث تم قياس تلك المطلوبات عن طريق إحتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي 
 من 1 يناير 2019م هو %5.

ً
الخاص بالمستأجر كما في 1 يناير 2019م. إن المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي الخاص بالمستأجر الذي تم تطبيقه اعتبارا

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16(

1 يناير2019م

)بالرياالت السعودية(

11.677.601التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في 31 ديسمبر 2018م

8.594.265التزامات عقود اإليجار التشغيلي مخصومة بمعدل اإلقتراض اإلضافي الخاص بالمجموعة )%5(

8.594.265مطلوبات عقود اإليجار المعترف بها في 1 يناير 2019م

انخفض الرصيد نتيجة للسدادات التي تمت خالل الفترة. ولم يتم إبرام أي عقود إضافية خالل السنة.

مطلوبات متداولة

ذمم دائنة تجارية

ذمقرد ئنةرت(ا يةركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 7دود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%25- %12- %22-  65,013  86,477  98,688  126,823 الذمم الدائنة التجارية

المصدر: إدارة الشركة

تشمل الذمم الدائنة التجارية الموردين الذين يقدمون المواد الخام للمجموعة وذلك إلنتاج أوراق المناديل وتوريد قطع الغيار لآلالت. تتكون المواد الخام من اللب الذي يتم 
 Solenisو VIPA شراؤه من الموردين األجانب بشكل أسا�سي. يتم استيراد مواد اإلنتاج الرئيسية من ماليزيا والبرازيل وإندونيسيا. إن الموردون الرئيسيون للمجموعة هم مجموعة

Italia�SRL وRecard وCrown�paper والشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات )شركة تابعة(.
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ذمقرد ئنةرت(ا يةرموزعةرحسبرشركاتر :م(موعةجل 8دود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%41- %2- %31- 18,211 31,083 31,869 46,468 الشركة السعودية لصناعة الورق

%15- %24 %40- 13,473 15,868 12,846 21,444 الشركة السعودية لتحويل الورق 

%21- %24- %8- 25,619 32,360 42,666 46,366 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

- - -  -  -  -  - الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

%0 %0 %0 1,238 1,238 1,238 1,239 شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

- %100- %43-  -  - 340 596 الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

- %100- %39-  -  - 4,580 7,513 شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

%0 %0 %3318 408 408 407 12 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

- - %100-  -  -  - 0 شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

%18- %9- %11 1,332 1,633 1,793 1,619 شركة المدار للورق )الجزائر(

- %100- %8-  -  - 468 509 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%22 %57 %135 4,731 3,887 2,482 1,058 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%25- %12- %22- 65,013 86,477 98,688 126,823 اإلجمالي

كنسبة مئوية من المجموع

%28 %36 %32 %37 الشركة السعودية لصناعة الورق

%21 %18 %13 %17 الشركة السعودية لتحويل الورق 

%39 %37 %43 %37 الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

%0 %0 %0 %0 الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

%2 %1 %1 %1 شركة المدار لتجارة الورق )االمارات(

%0 %0 %0 %0 الشركة المغربية لصناعة الورق )المغرب(

%0 %0 %5 %6 شركة المدار لتجارة الورق )المغرب(

%1 %0 %0 %0 شركة المدار لتجارة الورق )األردن(

%0 %0 %0 %0 شركة األردنية السعودية لتحويل الورق )األردن(

%2 %2 %2 %1 شركة المدار للورق )الجزائر(

%0 %0 %0 %0 شركة تحويل الورق الممتاز )تركيا(

%7 %4 %3 %1 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الكويت(

%100 %100 %100 %100 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

يتكون غالبية الرصيد من أرصدة الثالث شركات الرئيسية وهي الشركة السعودية لصناعة الورق والتي تحتفظ بنسبة تتراوح بين 28% إلى 37%والشركة السعودية لتحويل الورق 
والتي تحتفظ بنسبة تتراوح بين 13% إلى 21% والشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات والتي تحتفظ بنسبة تتراوح بين 37% إلى %43.

انخفض الرصيد في عام 2017م بمبلغ 28.13 مليون ريال سعودي وبنسبة 22% حيث ساهمت كل من الشركة السعودية لصناعة الورق والشركة السعودية لتحويل الورق 
والشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات وشركة المدار لتجارة الورق )المغرب( بمبلغ 14.6 مليون ريال سعودي و8.6 مليون ريال سعودي و3.7 مليون ريال سعوديو2.9

مليون ريال سعودي على التوالي وذلك نتيجة لسدادات خالل العام.

في عام 2018م، واصل الرصيد اإلنخفاض بمبلغ 12.2 مليون ريال سعودي وبنسبة 12% حيث انخفض رصيد كل منالشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات وشركة 
المدار لتجارة الورق )المغرب( بمبلغ 10.3 مليون ريال سعودي و4.6 مليون ريال سعودي والذي قابله زيادة في رصيد الشركة السعودية لتحويل الورق 3 مليون ريال سعودي، في 

حين لم يكن هناك تغير ملحوظ على رصيد الشركة السعودية لصناعة الورق. إن االنخفاض في ارصدة الشركات المذكورة أعاله يعود للسدادات التي تمت خالل العام.

واصل الرصيد اإلنخفاض في عام 2019م بمبلغ 21.4 مليون ريال سعودي وبنسبة 25% حيث انخفض رصيد كل منالشركة السعودية لصناعة الورق والشركة السعودية لتحويل 
الورق والشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات بمبلغ 12.9 مليون ريال سعودي و2.4 مليون ريال سعودي و6.7 مليون ريال سعوديو على التوالي كمحصلة لسداد 

مديونيات الموردين خالل العام.
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مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

مصا يفرمستحقةر-مطلوباترأخرىركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 9دود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%37 %58 %34-  14,515  10,560  6,680  10,139 مصاريف تمويلية

%43- %31- %50  8,996  15,772  22,887  15,208 مستحقات موظفين

%73- %67- %247  197  741  2,227  642 دفعات مقدمة من العمالء

%88- %130 %78-  591  5,119  2,225  10,102 عمولة المبيعات المستحقة

%51- %103 %15  9,745  20,084  9,914  8,588 مرافق

%19- %23- %24-  10,823  13,339  17,370  22,866 خصم مبيعات

%117 %70- %37-  11,219  5,178  16,986  27,028 أخرى

%21- %10- %17-  56,086  70,793  78,288  94,572 اإلجمالي

كنسبة مئوية من المجموع

%26 %15 %9 %11 مصاريف تمويلية

%16 %22 %29 %16 مستحقات موظفين

%0 %1 %3 %1 دفعات مقدمة من العمالء

%1 %7 %3 %11 عمولة المبيعات المستحقة

%17 %28 %13 %9 مرافق

%19 %19 %22 %24 خصم مبيعات

%20 %7 %22 %29 أخرى

%100 %100 %100 %100 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

مصاريف تمويلية

تشمل مصاريف تمويلية على تكلفة الفائدة المستحقة على القروض قصيرة وطويلة األجل.

انخفض الرصيد في عام 2017م بمبلغ 3.45 مليون ريال سعودي وبنسبة 34% كنتيجة مباشرة النخفاض رصيد القروض قصيرة االجل حيث قامت الشركة السعودية لصناعة 
الورق بسداد مبلغ 149 مليون ريال سعودي من رصيد القروض قصيرة األجل.

إال أنه في عام 2018م، عاد وارتفع الرصيد بمبلغ 3.88 مليون ريال سعودي وبنسبة 58% على الرغم من السدادات التي تمت على ارصدة القروض قصيرة األجل خالل العام حيث 
تمثلت الزيادة في فوائد القروض الغير مسددة.

في عام 2019م، وبالرغم من قيام المجموعة بسداد مبلغ 20.37 مليون ريال سعودي من قيمة القروض، إال ان المصاريف التمويلية المستحقة ارتفعت بمبلغ 3.95 مليون ريال 
سعودي وبنسبة 37% كنتيجة مباشرة لعدم سداد الفوائد على القروض وكذلك تحمل المجموعة مبلغ 4 مليون ريال سعودي إضافي والتي تتعلق بإعادة جدولة قرض بنك الرياض.

مستحقات موظفين

يتضمن رصيد مستحقات الموظفين الرواتب المستحقة وبدل اإلجازات المستحقة والتأمينات االجتماعية وتذاكر الطيران وكافة األرصدة المستحقة التي تتعلق بالموظفين.

ارتفع الرصيد في عام 2017م بمبلغ 7.68 مليون ريال سعودي وبنسبة 50% وذلك نتيجة للتأخر في دفع الرواتب بنهاية العام وكذلك بدل اإلجازات والتي تم تسويتها في الفترة الالحقة.

في عام 2018م، انخفض الرصيد بمبلغ 7.11مليون ريال سعودي وبنسبة 31% حيث تم تسوية الرواتب وبدل اإلجازات قبل انتهاء العام.

في عام 2019م، عاد وانخفض الرصيد بمبلغ 6.77مليون ريال سعودي وبنسبة 43% حيث قامت المجموعة بسداد الرواتبقبل نهاية العام وكذلك بدل تذاكر الطيران المستحقة.

دفعات مقدمة من العمالء

ان التفاوت في الرصيد خالل السنوات محل الدراسة يرجع بصفة رئيسية إلى طبيعة الرصيد وعلى حسب استالم الدفعات المقدمة من العمالء تحت حساب المبيعات والبضاعة 
التي يقوم العميل بطلبها.

عمولة المبيعات المستحقة

إن عمولة المبيعات المستحقة التي تتعلق بشكل رئي�سي بالشركة السعودية لصناعة الورق والشركة السعودية لتحويل الورق. تحتسب عمولة المبيعات كنسبة مئوية محددة 
والتي تمنح مندوبي المبيعات ومدراء المبيعات.
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في عام 2017م، انخفض الرصيد بمبلغ 7.87 مليون ريال سعودي وبنسبة 78% حيث انخفضت عمولة مبيعات الشركة السعودية لصناعة الورق بمبلغ 2.11مليون ريال سعودي 
والشركة السعودية لتحويل الورق بمبلغ 5.76 مليون ريال سعودي وذلك بالرغم من ارتفاع المبيعات في كلتا الشركتين إال أنه تم سداد العموالت قبل نهاية العام.

في عام 2018م، ارتفع الرصيد بمبلغ 2.89مليون ريال سعودي وبنسبة 130% حيث أن الشركة السعودية لتحويل الورق قامت بتسوية هذه العموالت في الفترة الالحقة لنهاية العام.

في عام 2019م، انخفض الرصيد بشكل جوهري بمبلغ 4.5 مليون ريال سعودي وبنسبة 88% حيث قامت الشركتين بسداد كافة العموالت قبل نهاية السنة المالية.

مرافق

يتضمن الرصيد مصاريف الكهرباء والغاز والهاتف والذي تساهم فيه الشركة السعودية لصناعة الورق والشركة السعودية لتحويل الورق بالنصيب األكبر.

في عام 2017م، ارتفع الرصيد بمبلغ 1.33 مليون ريال سعودي وبنسبة 15% وذلك كمحصلة الرتفاع الرصيد في الشركة السعودية لصناعة الورق بمبلغ 4.54 مليون ريال سعودي 
وذلك للتأخر في سداد فواتير الكهرباء وانخفاض الرصيد في الشركة السعودية لتحويل الورق بمبلغ 2.3 مليون ريال سعودي.

في عام 2018م، ارتفع الرصيد بمبلغ 10.17مليون ريال سعودي وبنسبة 103% ويرجع ذلك بصفة رئيسية لزيادة تعريفة الكهرباء وكذلك الفواتير الغير مدفوعة عن اشهر أكتوبر 
ونوفمبر  وديسمبر.

في عام 2019م، انخفض الرصيد بمبلغ 10.3394.5 مليون ريال سعودي وبنسبة 51% حيث تم سداد الفواتير المتأخر سدادها وعاد الرصيد إلى معدله الطبيعي.

خصم مبيعات

يتم احتساب خصم المبيعات كنسبة من حجم المبيعات لكل عميل وذلك حسب نسب مئوية محددة لكل شريحة من حجم المبيعات، حيث انه كلما ارتفعت الشريحة زادت 
نسبة الخصم الممنوحة.

 من الخصم 
ً
خالل السنوات محل الدراسة تم مالحظة انخفاض تدريجي في الرصيد ويرجع سبب هذا االنخفاض إلى أن المجموعة اتبعت سياسة منح العمالء اسعار مخفضة بدال

وعليه يمثل االنخفاض تسوية للرصيد مقابل الفرق في سعر البيع.

أخرى

يتضمن هذا البند كافة المستحقات والمطلوبات األخرى على المجموعة كضريبة االستقطاع المستحقة والتخليص الجمركي ومستحقات المخلصين الجمركيين.

مخصص زكاة

مخصصرزكاةركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل 70ود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

%67 %226 %71- 7,815 4,681 1,434 4,907 الرصيد االفتتاحي

%168 %3- %195 8,393 3,134 3,247 1,100 مخصص السنة

%0 %0 %100-  -  -  - )4,573( عكس مخصص

%107 %67 %226 16,209 7,815 4,681 1,434 الرصيد ال�ها�ي

المصدر: إدارة الشركة

تخضع المجموعة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. باإلضافة إلى ذلك، تخضع الشركات التابعة ألنظمة ضريبة الدخل المعنية في الدول التي 
 لمبدأ اإلستحقاق. تحسب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي أو صافي الربح المعدل، أيهما أكبر. تقيد أي فروقات بين 

ً
تقوم فيها بممارسة أنشطتها. يتم اإلستدراك للزكاة وفقا

التقديرات والربط النهائي عند الموافقة عليها وعندها يتم تسوية المخصص.

 إلى متطلبات المنشور رقم 1437/9/36025 الصادر من الهيئة العامة للزكاة والدخل في 2016م، قدمت المجموعة إقرار الزكاة الموحد على أساس القوائم المالية 
ً
إستنادا

المجمعة المدققة، والتى تجمع نتائج الشركة األم وشركاتها المحلية وغير المحلية التابعة المملوكة بالكامل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. باإلضافة لذلك، 
المجموعة سوف تقوم بتسليم إقرارات المعلومات لشركاتها التابعة المملوكة بالكامل لنفس السنة.

في السنة المالية 2016م، قامت الشركة بتسجيل التزام الزكاة بمبلغ 1.10 مليون ريال سعودي كما قامت برد مخصص الزكاة بمقدار 4.57 مليون ريال سعودي والذي كان قد 
 وذلك لتعديل اإللتزام المستحق للدفع من قبل المجموعة.

ً
سبق تسجيله كالتزامات. تم رد المخصص الذي تم تسجيله سابقا

في السنة المالية 2017م، زاد رصيد التزام الزكاة بمقدار 3.25 مليون ريال سعودي بنسبة 226% وهذه الزيادة على حساب مخصص الزكاة المحمل خالل السنة البالغ رصيده 
3.25 مليون ريال سعودي في نهاية السنة مقارنة بالسنة المالية 2016م، وقد زاد المحمل خالل السنة بمقدار 2.15 مليون ريال سعودي بنسبة 195%، وترجع الزيادة في الزكاة 
المحملة على السنة بشكل رئي�سي إلى الزيادة في أرصدة القروض طويلة االجل بمقدار 63 مليون ريال سعودي. تم الحصول على هذه القروض بغرض تمويل راس المال العامل 

وشراء المعدات والمباني، ولم يتم سداد الزكاة هذا العام.
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في السنة المالية 2018م، زاد رصيد التزام الزكاة بمقدار 3.13 مليون ريال سعودي بنسبة 67% وهذه الزيادة على حساب مخصص الزكاة المحمل خالل السنة البالغ رصيده 
3.13 مليون ريال سعودي. لم يتغير مخصص الزكاة المحمل على السنة بشكل جوهري مقارنة بالسنة السابقة. وعلى الرغم من ان المطلوبات غير المتداولة انخفضت بمقدار 
128 مليون ريال سعودي، إال أن الموجودات غير المتداولة انخفضت بالمثل بمقدار 103 مليون ريال سعودي وبالتالي ظل مخصص الزكاة متسق مع العام السابق. ولم يتم دفع 

.
ً
الزكاة هذا العام أيضا

خالل السنة المالية 2019م، تم زيادة مخصص الزكاة بمبلغ 8.39 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام السابق، حيث تضاعف مخصص الزكاة ثالث مرات، وذلك حسب رأي 
المستشار الزكوي للمجموعة وذلك لتغطية ربوطات قد يتم استالمها من الهيئة العامة للزكاة والضرائب عن السنوات من 2008م إلى 2018م.

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط النهائية حتى 2005م. تم إستالم الربوط النهائية للسنوات من 2006م حتى 2007م بمبلغ 2.1 مليون ريال سعودي وتم تقديم إعتراض 
بناًء على متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل. بالنسبة للسنوات من 2008م وحتى 2018م قبلت الهيئة العامة للزكاة والدخل اإلقرارات الزكوية المقدمة من قبل المجموعة 

وأصدرت شهادات الزكاة وفق تلك اإلقرارات. إال أن الربوط النهائية لتلك السنوات لم تصدر من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

مطلوبات متعلقة مباشرة بالموجودات المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع

مطلوباترمتعلقةرمباشرةربا:موجود تر :مصنفةركمحتفظربهاربغرضر :بيعركمارفيردلرديسمبرردد0دمر-7د0دمر-8د0دمر-9د0دمجل د7ود :(2-3ر مقر 

نسبة التغير السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019مبآالف الرياالت السعودية 2018م 2017م 2019م 2018م 2017م 2016م

% % % مدققة مدققة مدققة مدققة

- %100 - - 6.395  -  -
مطلوبات متعلقة مباشرة بالموجودات المصنفةكمحتفظ بها بغرض 

البيع

خالل عام 2018م، تم تصنيف اثنتين من الشركات التابعة، شركة المدار لتجارة الورق )المدار( والشركة المغربية لصناعة الورق، كشركات محتفظ بها بغرض البيع بموجب 
متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )5( »موجودات غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع والعمليات غير المستمرة«.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتكون الجهات ذات العالقة من الشركات التابعة والشركات الشقيقة ومجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين. في سياق األعمال االعتيادية لألعمال، تتعامل المجموعة مع 
جهاتها ذات العالقة. تتعلق تلك المعامالت بالخدمات المقدمة والمستلمة والمصروفات المتكبدة نيابة عن الجهات ذات العالقة. تتم المعامالت بشروط متفق عليها بصورة 

متبادلة ويتم إعتماد شروط واحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة .

يتضمن تعويض موظفي االدارة الرئيسيين للمجموعة على الرواتب والمزايا غير النقدية والمساهمات في خطة مكافأة ما بعد الخدمة المحددة.
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استخدام متحصالت الطرح4- -

صافي متحصالت الطرح- -4-
يبلغ إجمالي متحصالت طرح أسهم حقوق األولوية مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي، سيدفع منها حوالي سبع ماليين وثالثمائة ألف )7,300,000( ريال سعودي لتغطية 
تكاليف الطرح والتي تشمل أتعاب المستشار المالي ومدير اإلكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار القانوني ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف المتعلقة 

باالكتتاب. 

سيبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي )92,700,000( ريال سعودي، والذي سيستخدم في التالي: 

شراء مواد خام عبارة عن لب الشجر بمقدار 17550 طن لتغذية خطوط االنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق بقيمة 35.9 مليون ريال سعودي كافي لتغطية - 1
االنتاج لمدة شهرين و7 ايام تقريبا )حسب أسعار لب الشجر في الفترة الحالية اي مايعادل 550 دوالر للطن(.

عمل اعادة بناء أصول الشركة )إعادة خط اإلنتاج رقم 2، إعادة تشغيل مولد الطاقة توربينة الغاز، وخط انتاج جديد خاص بانتاج المناديل الورقية( لتحسين جودة - 2
االنتاج وشراء ماكينات لزيادة كمية االنتاج في شركة تحويل الورق بقيمة 51.8 مليون ريال سعودي.

سداد جزء من القروض البنكية المستحقة على الشركة بقيمة 5 مليون ريال سعودي ليتبقى ما قيمته 550,579,674 ريال سعودي من القروض طويلة األجل.- 3

كما ستقوم الشركة باإلفصاح للجمهور على موقع شركة السوق المالية السعودية )تداول( عند وجود اختالف بنسبة )5%( أو أكثر بين االستخدام الفعلي لمتحصالت الطرح مقابل 
ما أفصح عنه في نشرة اإلصدار هذه فور علمها بذلك. 

استخدام متحصالت الطرح- 	4-
وفيما يلي الجدول المتوقع الستخدام متحصالت الطرح:

 ستخ2 مرمتحصالتر :طرحجل دود :(2-3ر مقر 

بالريال السعودي 

2021م2020م

اإلجمالي الربع
األول

الربع الثاني
الربع 
الثالث

الربع الثانيالربع األولالربع الرابع
الربع 
الثالث

الربع الرابع

51.8 مليون5 مليون21.8 مليون15 مليون5 مليون5 مليوناعادة بناء األصول

35.9 مليون10.9 مليون25مليونشراء لب الشجر

5 مليون5 مليونسداد البنوك

7.3 مليون7.3 مليونتكاليف الطرح

100 مليون5 مليون21.8 مليون15 مليون15.9 مليون42.3 مليوناإلجمالي 

المصدر: إدارة الشركة
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إفادات الخبراء4- -
تم الحصول على الموافقة الكتابية من كٍل من المستشار المالي والمستشار القانوني ومتعهد التغطية ومدير اإلكتتاب للشركة على إدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالصيغة 
الواردة في هذه النشرة. كما تم الحصول على الموافقة الكتابية من المحاسبين القانونيين للشركة على إدراج أسمائهم وشعاراتهم بالصيغة الواردة في هذه النشرة. ولم يتم سحب 

تلك الموافقات كما في تاريخ هذه النشرة، كما أنه ليس ألي من المذكورين أعاله والعاملين لديهم أو أقاربهم أي أسهم أو أية مصلحة في الشركة وشركاتها التابعة مهما كان نوعها.
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة 4- -
يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:

بخالف ماورد في القسم )3( »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها« من هذه النشرة، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المصدر أو أي شركة من شركاته التابعة 	
 األخيرة.

ً
 في الوضع المالي خالل الـ )12( شهرا

ً
 ملحوظا

ً
يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل المصدر أو أي شركة من شركاته التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة 	
ُ
لم ت

لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية في ما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمصدر أو أي شركة من شركاته التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب 	
التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

بخالف ما ورد في الصفحة )ج( من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في المصدر أو في أي من شركاته 	
التابعة.
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المعلومات القانونية4- -

تأسيس الشركة- -4-
الشركة السعودية لصناعة الورق هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب شهادة السجل التجاري رقم )2050028141( وتاريخ 1415/01/10هـ  	

)الموافق 1994/06/20م( الصادرة من مدينة الدمام، والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1445/01/10هـ )الموافق 2023/07/28م(.

المدفوع وقدره  	 المال  العام األولي لعدد 7,200,000 سهم وهي تشكل نسبة 30% من رأس  الطرح  تم  )الموافق 10 /2006/04م(  بتاريخ 1427/03/12هـ 
240,000,000 ريال سعودي، وبتاريخ 1427/05/18هـ )الموافق2006/06/14م( تم ادراج وتسجيل الشركة لدى السوق المالية تداول )السوق الرئي�سي – تا�سي(.

أدخلت الشركة عدة تعديالت على نظامها األسا�سي بعد موافقة المساهمين في الجمعيات )غير العادية( وفيما يلي أبرز التغييرات: 	

تعديل راس المال: تم تعديل المادة )7( من النظام األسا�سي الخاصة برأسمال الشركة عدة مرات وفق ما يلي:أ. 

بتاريخ 1429/04/06هـ )الموافق 2008/04/12م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من240مليون ريال إلى300,000,000 - 1
ريال ثالثمائة مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 25% وزيادة عدد أسهم الشركة من )24( مليون سهم الى )30( مليون سهم وذلك عن طريق منح سهم مجاني 

عن كل4 أسهم.

الشركة من - 2 بزيادة رأس مال  العادية على توصية مجلس اإلدارة  العامة غير  الجمعية  )الموافق 2012/04/02م( وافقت  بتاريخ 1433/05/10هـ 
)300,000,000( ريال ثالثمائة مليون ريال إلى )375,000,000( ريال ثالثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال وبنسبة زيادة قدرها 25% وذلك بمنح أسهم 

مجانية )سهم منحة لكل 4 أسهم(.

الشركة من - 3 بزيادة رأس مال  العادية على توصية مجلس اإلدارة  العامة غير  الجمعية  )الموافق 2014/05/04م( وافقت  بتاريخ 1435/07/05هـ 
)375,000,000( ريال ثالثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال إلى)450,000,000( ريال اربعمائة وخمسون مليون ريال وبنسبة زيادة قدرها 20% وذلك 
 بأن أحقية أسهم المنحة ستكون للمساهمين 

ً
بمنح أسهم مجانية )سهم منحة لكل 5 أسهم( بحيث يكون مصدر الزيادة من حساب األرباح المبقاة، علما

المسجلين بسجالت الشركة لدى مركز اإليداع لألوراق المالية )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ,وبهذه الزيادة ترتفع اسهم 
الشركة من )37,5( مليون سهم الى )45( مليون سهم بعد الزيادة.

بتاريخ 1439/12/30هـ )الموافق 2018/09/10م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من 450,000,000 ريال اربعمائة - 4
وخمسون مليون ريال إلى 245,000,000 ريال مئتان وخمسة واربعون مليون ريال، بنسبة انخفاض قدره 45.56% وبالتالي تخفيض عدد األسهم من 
45,000,000 سهم إلى 24,500,000سهم، تم تخفيض )0.911( سهم لكل سهمين وذلك بإلغاء عدد 20,500,000 سهما، ويعود السبب الرئيس 

لتخفيض رأس المال الى إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبال.

بتاريخ 1441/03/07هـ )الموافق 2019/11/04م( وافقت الجمعية العامة الغير عادية على تخفيض رأس مال الشركة من 245,000,000 ريال مئتان - 5
وخمسة واربعون مليون ريال إلى 92,000,000 ريال اثنين وتسعون مليون ريال، بنسبة انخفاض قدرها 62.45%. وتكون عدد األسهم قبل التخفيض 

24,500,000 سهم وبعد التخفيض 9,200,000 سهم إلطفاء الخسائر المتراكمة.

تحديث النظام األسا�سي: بتاريخ 1441/03/07هـ )الموافق 2019/11/04م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل وتحديث النظام األسا�سي ب. 
للشركة ليتطابق مع نظام الشركات الجديد والموافق عليه من قبل وزارة التجارة -إدارة حوكمة الشركات بتاريخ 1441/04/08هـ )الموافق 2019/12/05م(.

كما بتاريخ نشر هذه النشرة، لدى الشركة ثالث شركات تابعة في المملكة )الشركة السعودية لتحويل الورق – الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات  	
– الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي( باإلضافة إلى شركة واحدة شقيقة وهي شركة غاز الشرق المحدودة في المملكة. كما تملك الشركة )7( سبع 

شركات تابعة خارج المملكة )ولمزيد من التفاصيل عن الشركات التابعة داخل وخارج المملكة، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية )9-7( من هذا القسم(. 

اسم الشركة- 	4-
تم قيد الشركة بالسجل التجاري عند تأسيسها تحت االسم التجاري شركة »الشركة السعودية لصناعة الورق«، وحتى تاريخ نشر هذه النشرة، لم يحدث أي تعديل على االسم 

التجاري. 

أغراض الشركة- 41-
وفق المادة )3( من النظام االسا�سي، يجوز للشركة القيام باألنشطة االتية:  	

إنتاج مختلف المنتجات الورقية. 	

إنتاج لفات ورق المناديل. 	

إنتاج مناديل ورقية متنوعة. 	

تجميع وفرز وكبس وبيع المخلفات الصلبة ومنها المخلفات الورقية والكرتونية والبالستيكية والمعدنية والزجاجية. 	

االستثمار في الصناعات المتنوعة بمجال الزيت والبتروكيماويات والصناعات المساندة لها وإدارة النفايات الصناعية الخطرة وغير الخطرة. 	

وفق شهادة السجل التجاري للشركة فإن النشاط المرخص لها بممارسته هو )صناعة عجائن الورق من االلياف، صناعة عجائن الورق من النفايات مع إزالة  	
الحبر، صناعة أكياس ورقية(.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة )ولمزيد من التفاصيل حول التراخيص والشهادات  	
والموافقات التي حصلت عليها الشركة، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية )9-6( من هذا القسم(.
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مدة الشركة- -4-
 من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز 	

ً
 وتسعين سنة ميالدية تبدأ اعتبارا

ً
نصت المادة )6( السادسة من النظام األسا�سي على أن تكون مدة الشركة )99( تسعا

إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل. 

تشير بيانات السجل التجاري إلى انتهاء مدة الشركة في 1529/05/20هـ )الموافق 03 /2105/06م(.	

إدارة الشركة - -4-
تشكيل مجلس اإلدارة-4-4-

 يدير الشركة مجلس إدارة يتم انتخابه من قبل الجمعية العامة للمساهمين وفق أحكام النظام األسا�سي للشركة )المادة 18( ومتطلبات الجهات المختصة المتعلقة 	
بعضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة )وباألخص متطلبات هيئة السوق المالية( المتعارف عليها بموجب األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

بتاريخ 1435/07/05هـ )الموافق 2014/05/04م( تمت الموافقة على تعديل النظام األسا�سي بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )9( تسعة أعضاء 	
 من ثمانية أعضاء من قبل الجمعية العامة غير العادية.

ً
بدال

بتاريخ 1438/11/02هـ )الموافق 2017/07/25م( وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على تعديل عدد أعضاء مجلس اإلدارة الى ثمانية )8( أعضاء.	

 بتاريخ 1439/08/08هـ )الموافق 2018/04/24م( وافقت الجمعية العامة العادية على انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاء مجلس اإلدارة لدورة جديدة ولمدة 	
ثالث )3( سنوات تبدأ من تاريخ 27/ 2018/04م وتنتهي بتاريخ 2021/04/26م:

رأسماءر :تشكيلةر أل-:ىر:لم(لسر:ل2- ةر :حا:يةر عامر8د0دم-دد0دم(رجل دو9 :(2-3ر مقر 

الجنسيةالمنصباالسمم

سعوديرئيس المجلسد. عبدالرحمن بن صالح العبيد1

سعودينائب رئيس المجلساألستاذ/ بدر بن سليمان الصليع2

سعوديعضو المجلساألستاذ/ عبدالكريم بن محمد محمد النهير3

سعوديعضو المجلساألستاذ/ مو�سى بن عبدالمحسن بن علي المو�سى4

سعوديالعضو المنتدبالمهندس/ حسان بن مريزن عسيري5

سعوديعضو المجلساألستاذ/ فهد بن سعد بن محمد الشعيبي6

سعوديعضو المجلساألستاذ/ محمد بن عبدالله بن محمد المنيع7

سعوديعضو المجلسالمهندس/ عبدالله بن عودة بن سليمان العنزي8

المصدر: الشركة

 بتاريخ 2018/06/13م أو�سى مجلس اإلدارة الى الجمعية العامة للمساهمين بعزل عضو مجلس اإلدارة المهندس عبد الله بن عودة العنزي واألستاذ/ عبد الكريم 	
بن محمد النهير وذلك الرتكابهم مخالفات لألنظمة واللوائح.

بتاريخ 2018/08/15م تقدم األستاذ مو�سى المو�سى باستقالته من مجلس اإلدارة وتم قبولها من المجلس بتاريخ 2018/08/16م.	

بتاريخ 2018/09/06م تم عقد اجتماع الجمعية العامة )العادية( حيث تقرر إنهاء عضوية )عزل( المهندس/ عبد الله بن عودة العنزي واألستاذ/ عبد الكريم بن 	
محمد النهير من مجلس اإلدارة على خلفية المخالفات لألنظمة واللوائح وفق ما يلي:

عدم إفصاح المهندس/عبدالله العنزي  عند ترشحه لعضوية المجلس عن تعارض مصالح بسبب وجود اتفاقية سداد مديونية على للشركة. - 1

مخافته المادة )45( من الئحة الحوكمة المتعلقة بإفصاح المرشح لعضوية مجلس اإلدارة للمجلس والجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض المصالح - 2
-وفق اإلجراءات المقررة من الهيئة – وتشمل )1( وجود مصلحة )مباشرة أو غير مباشرة( في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح 

لمجلس إدارتها أو )2( اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط التي تزاوله.

لم يتم استبعاده من قائمة المرشحين لعضوية المجلس حيث أوصت لجنة المكافآت الترشيحات بعدم الممانعة في ترشحه وذلك وفق نظام الشركات حيث - 3
من »حق كل مساهم ترشيح نفسه أو شخص اخر أو أكثر لعضوية مجلس اإلدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال« وأنه كان بمقدوره أن يصحح 
ومعالجة وضعه بسداد كامل المديونية التي عليه قبل موعد انعقاد الجمعية العامة النتخاب أعضاء المجلس اال انه حصل التسوية لجدولة سداد المديونية 
ولم يفصح عنها. وبينت لجنة المكافآت والترشيحات عند دراستها لبيانات المتقدمين للترشح لعضوية المجلس مالحظة بشأنه عن قضية التنفيذ التي اقامتها 
الشركة عليه واتفاقية سداد المديونية بينه وبين الشركة؛ حيث أن مسؤولية صحة البيانات التي يقدمها المرشح تقع على عاتقه. كما أن مسؤولية اإلفصاح 
للمجلس والجمعية العامة عن أي حاالت تعارض مصالح تقع على المرشح وذلك وفق الئحة حوكمة الشركة، كما أن مسؤولية تبليغ المجلس بالمصالح 
المباشرة أو غير المباشرة بعد انتخابه عضوا في المجلس تقع على عضو مجلس اإلدارة وفق نظام الشركات وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس 
اإلدارة. لم يلتزم كذلك بعدم استغالل منصبه حيث استغل منصب عضويته بالمجلس ومعرفته المسبقة بموظفي الشركة بحكم وظيفته السابقة )كرئيس 
تنفيذي خالل الفترة من مارس 2013م إلى ابريل 2015م حيث قدم استقالته في تاريخ2015/04/29م( وقام باستخدام خدمات احد مديري اإلدارة المالية 

في الشركة لمصالح وأغراض شخصية في شركة مدرجة أخرى يرأس مجلس إدارتها.

مخالفته لقواعد العمل والمعايير واالخالقيات المهنية بالتدخل المباشر في إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والتدخل في اعمالها وكيل االتهامات لإلدارة - 4
التنفيذية مهددا حيادية المراجعة الداخلية وقدرتها على القيام بأعمالها.
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وبالنسبة لعبد الكريم محمد النهير، فقد سبق له أن شغل منصب مدير عام الشركة السعودية لتحويل الورق )وهي شركة تابعة مملوكة من الشركة - 5
السعودية لصناعة الورق( خالل الفترة من فبراير 2014م حتى أكتوبر 2015م عندما قدم استقالته من الشركة وكان رئيسه المباشر المهندس/ عبدالله 
عودة العنزي. تقديم بيانات الترشح من دون اإلفصاح عن حاالت تعارض المصالح تخصه مع الشركة على الرغم من علمه بوجود تعامالت قائمة بين الشركة 
 لألحكام ذات العالقة في نظام 

ً
 للمجلس واستمر بعضويته مخالفا

ً
التي يعمل بها والشركة السعودية لصناعة الورق. لم يبلغ المجلس بذلك بعد انتخابه عضوا

الشركات والئحة حوكمة الشركات وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية للشركة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة وذلك حتى تاريخ 2018/05/28م. 
وعندما نما لعلمه ان هنالك توجه للشركة لمواجهته بذلك ارسل خطاب افصاح عن تعارض المصالح له إلى رئيس وأعضاء المجلس يقر فيه بصفته عضوا في 
المجلس ونائبا للرئيس في الشركة الوطنية للصناعة بانه توجد تعامالت تجارية بين مصنع الرياض للكرتون المملوك للشركة الوطنية للصناعة التي يعمل بها 
مع الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات التابعة للشركة السعودية لصناعة الورق؛ واعقب ذلك خطاب افصاح اخر بتاريخ 2018/05/30م 
 من الشركة السعودية إلعادة التدوير 

ً
بتعديل على خطابه السابق بان التعامل التجاري قائم بين مصنع الرياض للكرتون المملوك للشركة التي يعمل بها وكال

للورق والمخلفات والشركة السعودية لتحويل الورق )التي كان يشغل بها منصب المدير العام السابق( وكال الشركتين مملوكتين من الشركة السعودية 
لصناعة الورق. عدم تقديم البيانات الصحيحة عند تقدمه للترشح واختار عدم اإلفصاح للمجلس والجمعية العامة عند ترشحه للعضوية عن تعارض 
المصالح؛ واختار كذلك االستمرار في عضويته دون تبليغ المجلس حتى 2018/05/28م حيث أن مسؤولية البيانات التي يقدمها واإلفصاح عن تعارض 
المصالح تقع على المرشح كما أن مسؤولية تبليغ المجلس بتعارض المصالح المباشرة وغير المباشرة تقع على العضو. وعدم التزامه بقواعد السلوك 
واالخالقيات المهنية واستغالله لصفة عضويته في المجلس وعالقته الوظيفية السابقة ببعض موظفي الشركة في حصوله على معلومات مالية هامة تخص 

عمالء الشركة بشكل غير نظامي.

وبالنسبة لإلجراءات القانونية المتخذة فقد تقدم األعضاء المعزولين بدعاوى ضد الشركة وقامت الشركة بدورها باإلبالغ عنهما لدى لجنة الفصل في - 6
منازعات األوراق المالية كما تم تقديم دعوى من قبل الشركة لدى المحكمة التجارية بالرياض، ولمزيد من التفاصيل عن حالة الدعاوى كما بتاريخ نشر نشرة 
 أن الشركة قد قامت بالتنازل عن الدعاوى والشكاوى المقامة ضد 

ُ
اإلصدار هذه، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية 9-10 »التقا�سي« من هذا القسم. علما

المهندس/عبدالله العنزي وذلك بعد أن تم توقيع اتفاقية تسوية بين األطراف. 

بتاريخ 2018/11/01م وافق مجلس اإلدارة على تعيين ثالثة أعضاء في مجلس اإلدارة هم )فهد محمد الداوود وسعد عماش الشمري وسليمان الزبن( ويكون التعيين  	
ساريا من تاريخه على ان يكمل األعضاء مدة اسالفهم في مجلس اإلدارة وحتى نهاية دورته الحالية بتاريخ 2021/04/26م.

بتاريخ 2018/12/31م وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين األعضاء الجدد الثالثة )فهد محمد الداود وسعد عماش الشمري وسليمان بن عبدالعزيز الزبن( 	

بتاريخ 2019/04/29م تقدم األستاذ محمد المنيع باستقالته من مجلس اإلدارة والتي تم قبولها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2019/04/30م؛ ليصبح مجلس  	
اإلدارة مشكل على النحو التالي:

أعضاءرم(لسر إلد  ةركماربتا يخر0ل/ل9/0د0دمرجل دو9 :(2-3ر مقر 

تاريخ العضويةصفة العضويةالجنسيةالمنصباالسمم

2018/04/27ممستقلسعوديرئيس المجلسد. عبدالرحمن بن صالح العبيد1

2018/04/27مغير تنفيذيسعودينائب رئيس المجلساألستاذ/ بدر بن سليمان الصليع2

2018/11/01ممستقلسعوديعضو المجلساألستاذ/ فهد محمد الداود3

2018/11/01ممستقلسعوديعضو المجلساألستاذ/ سعد عماش الشمري4

2018/04/27متنفيذيسعوديالعضو المنتدبالمهندس/ حسان بن مريزن عسيري5

2018/04/27ممستقلسعوديعضو المجلساألستاذ/ فهد بن سعد بن محمد الشعيبي6

2018/11/01ممستقلسعوديعضو المجلسالمهندس/ سليمان عبد العزيز الزبن 7

المصدر: الشركة

بتاريخ 2019/10/19م قدم رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/عبد الرحمن بن صالح آل عبيد )عضو مستقل( استقالته من رئاسة وعضوية مجلس اإلدارة والتي تم  	
 جديدا لمجلس االدارة لمجلس اإلدارة للدورة الحالية 

ً
قبولها من قبل المجلس بتاريخ 2019/10/21م وقد تم تعيين المهندس/ سعد بن عماش الشمري رئيسا

والتي تنتهي بتاريخ 2021/04/26م.

بتاريخ 2019/10/29م قدم رئيس مجلس اإلدارة المهندس/ سعد بن عماش الشمري )عضو مستقل( استقالته من رئاسة وعضوية مجلس اإلدارة والتي تم قبولها  	
 جديدا لمجلس االدارة للدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2021/04/26م.

ً
من قبل المجلس بتاريخ 2019/10/29م وقد تم تعيين االستاذ/ فهد محمد الداود رئيسا

بتاريخ 2019/12/11م تم اصدار قرار من مجلس اإلدارة باختيار )3( مرشحين لملئ الشغور في مجلس اإلدارة، وقد تم تعيين السادة التالية أسماءهم: 	

السيد/ صالح بن عبد الهادي القحطاني )عضو مستقل(.- 1

السيد/ إبراهيم بن محمد آل الشيخ )عضو مستقل(.- 2

د. محمد بن سعود البدر )عضو مستقل(.- 3

 من تاريخه لسبب 
ً
بتاريخ 2020/01/21م صدر قرار مجلس اإلدارة بتأييد قرار رئيس المجلس بفسخ عقد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ حسان بن مريزن عسيري اعتبارا

مشروع بناًء على المادة الثمانون من نظام العمل، والتي تنص على أنه يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه في الحاالت اآلتية، وبشرط 
أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:

إذا ثبت اتباع الموظف سلوكا سيئا، أو ارتكابه عمال مخال بالشرف او األمانة.أ. 

إذا ثبت ان الموظف استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.ب. 
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بتاريخ 2020/01/21م صدر قرار المجلس بإنهاء مهام المهندس/حسان عسيري كرئيس تنفيذي بسبب ارتكابه مخالفات جسيمة )استخدام أموال الشركة لمنافع شخصية 
والصرف من أموال الشركة والتبرع بدون موافقة صاحب الصالحية( وذلك بعد تصويت أغلبية أعضاء مجلس االدارة )وهم: المهندس/فهد الداوود واألستاذ/فهد الشعيبي 
»التقا�سي« والدكتور/محمد البدر واألستاذ/سليمان الزبن(. ولمزيد من التفاصيل عن حالة الدعاوى كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية 10-9

من هذا القسم.

وبالنسبة لعضو المجلس أ. بدر الصليع فقد صوت ال وأوضح سبب الرفض لعدم القيام بالتحقيق بشكل كامل والتأكد من جميع الوثائق والحيثيات ولم يتم عرضها على المجلس. 
كذلك صوت ضد القرار كل من العضوين السادة: إبراهيم ال الشيخ وصالح القحطاني. كما تضمن قرار المجلس التوصية للجمعية العامة بعزل عضو مجلس اإلدارة على خلفية 

المخالفات لألنظمة واللوائح التي تم رصدها وطلب انعقاد الجمعية العامة في أقرب فرصة للتصويت على القرار ورفع قضية عليه السترداد أموال الشركة.

بتاريخ 2020/02/19م قرر المجلس عزل االستاذ/ فهد محمد الداود من منصب رئاسة المجلس ويستمر في عضوية المجلس إلى حين عرض موضوع العزل من عضوية المجلس 
على الجمعية العامة للمساهمين. وحيث أن العزل من منصب رئاسة المجلس ال يتطلب عرض الموضوع على الجمعية العامة وإنما ذلك يعتبر من صالحيات المجلس وبالتالي يتولى 

 إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد من قبل المجلس. 
ً
نائب الرئيس مهام رئيس المجلس خالل غياب الرئيس أو شغور المنصب مؤقتا

بتاريخ 2020/03/12م صدر قرار الجمعية العامة )العادية( وتضمن قرارات جوهرية فيما يخص إعادة تشكيل مجلس اإلدارة كاالتي:	

 للعضو السابق د.عبدالرحمن صالح ال عبيد - مستقل(.- 1
ً
عدم الموافقة على توصية المجلس بتعيين أ. صالح بن عبدالهادي القحطاني )خلفا

 للعضو السابق أ. محمد عبدالله المنيع - مستقل(.- 2
ً
عدم الموافقة على توصية المجلس بتعيين أ. إبراهيم بن محمد آل الشيخ )خلفا

 للعضو السابق المهندس/ سعد بن عماش الشمري – مستقل(.- 3
ً
الموافقة على توصية المجلس بتعيين د. محمد بن سعود البدر )خلفا

 في لجنة المراجعة.- 4
ً
عدم الموافقة على قرار المجلس بتعيين أ. صالح بن عبدالهادي القحطاني عضوا

 في لجنة المراجعة.- 5
ً
الموافقة على قرار المجلس بتعيين د. محمد بن سعود البدر عضوا

 على طلب المقدم من اثنين من المساهمين )يملكون أكثر من 5% رأس المال( وهما )رائد بن عبد الرحمن - 6
ً
عدم الموافقة على طلب عزل أعضاء المجلس بناءا

بن عبد العزيز المشعل( و)عبدالعزيز بن رائد بن عبدالرحمن المشعل(. 

وبتاريخ 2020/03/17م صدر قرار مجلس اإلدارة وتضمن ما يلي:

الموافقة على تعيين رئيس للمجلس المهندس/ فهد بن محمد الداود واالستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الزبن نائب للرئيس*؛- 1

تعيين عضو مجلس اإلدارة )أ.فهد سعد الشعيبي( ومدير عالقات المستثمرين )أ.السيد سعد السيد قاسم( كممثلي للشركة لدى هيئة السوق المالية؛- 2

تعيين المهندس/عبدالله الخرا�سي عضو بمجلس اإلدارة وتكون مدة التعيين حتى تاريخ انتهاء دورة المجلس الحالي )في تاريخ 2021/04/26م(؛ - 3

تعيين األستاذ/ يسري بن عبدالحميد البشري رئيس تنفيذي للشركة من 2020/04/17م**؛- 4

قبول استقالة عضو المجلس )أ.بدر بن سليمان الصليع( من عضوية لجنة المكافآت والترشيحات من تاريخ 2020/03/25م؛- 5

عدم قبول استقالة المهندس/حسان عسيري من عضوية مجلس اإلدارة***.- 6

*بتاريخ 2020/03/17م تقدم نائب الرئيس )أ.بدر سليمان الصليع( باستقالته ألسباب �خصية وتم قبولها بتاريخ 2020/04/13م. 

**تم تقديم موعد االلتحاق ليصبح 2020/04/12م.

*** تقدم باستقالته بتاريخ 2020/03/12م حسب ما ورد في كتاب االستقالة - عدم تمكن العضو من القيام بمهامه كعضو مجلس إدارة بالشكل الالزم وفق نص المادة 30-20 من الئحة حوكمة الشركات؛ ولعدم تزويده 
بمعلومات جوهرية تم طل�ها ولقيام بعض أعضاء المجلس بعرقلة المطالبة بحقوق الشركة في مصنعها بالمغرب وتغلي�هم للمصالح الشخصية؛ وقد تم قبول االستقالة بتاريخ 2020/04/13م.

وبتاريخ 2020/03/25م صدر قرار مجلس اإلدارة بتعيين المهندس/ عبدالله بن عودة العنزي عضو بمجلس اإلدارة ويشغل منصب عضو منتدب وتكون مدة التعيين حتى تاريخ 
 أنه قد سبق ان قام مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/06/13م بالتوصية للجمعية العامة بعزله؛ وبتاريخ 2020/03/23م 

ً
انتهاء دورة المجلس الحالي )في تاريخ 2021/04/26م(. علما

قام المجلس بالتنازل عن جميع القضايا المقامة من الشركة على العضو والمنظورة لدى المحكمة التجارية بمدينة الرياض ولدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ولدى 
 راجع القسم الفرعي )9-10( »التقا�سي« من هذا القسم(. تجدر اإلشارة أن اإلعالن عن هذا التعيين في 

ً
لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية )لمزيد من التفاصيل فضال

تداول تم بتاريخ 2020/06/16م وكما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه لم يتم اعتماد التعيين من قبل الجمعية العامة. 

وبتاريخ 2020/04/13م قرر مجلس اإلدارة قبول استقالة عضو مجلس اإلدارة حسان بن مريزن عسيري المقدمة بتاريخ 2020/03/12م وعضو مجلس اإلدارة بدر بن سليمان 
الصليع المقدمة بتاريخ 2020/03/17م؛ وقد تحفظ مجلس اإلدارة على ما ورد في استقالة العضو حسان عسيري من أسباب علما أن مجلس اإلدارة قد قام بتشكيل لجنة تحقيق 
تضم ثالثة من أعضائه للتحقيق مع العضوين المذكورين في المخالفات والتجاوزات المنسوبة إليهما ولم تتمكن اللجنة من إتمام عملها بسبب عدم تعاون األعضاء المستقيلين 

وأعلن مجلس اإلدارة عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تحفظ حقوق الشركة ومساهميها واالعالن الحقا عن أي تطورات في هذا الشأن. 

وبتاريخ 2020/06/30م صدر قرار الجمعية العامة )العادية( وتضمن االتي:

عدم الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31مأ. 

وعدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء المجلس للعام المالي المنتهي في 2019/12/31مب. 

 )مستقل( بمجلس اإلدارة ابتداًء من تاريخ تعيينه في 2020/03/17م إلكمال دورة المجلس ج. 
ً
الموافقة على تعيين المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الخرا�سي عضوا

 للعضو السابق )االستاذ/صالح بن عبدالهادي القحطاني – عضوا مستقل(.
ً
حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/04/26م خلفا

الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس اإلدارة السابقين المهندس: حسان بن مريزن عسيري واالستاذ: بدر بن سليمان الصليع*.د. 

الموافقة على تفويض المجلس الحالي للقيام باإلجراءات النظامية لرفع الدعوى وتوكيل من يراه المجلس لتمثيل الشركة امام المحكمة المختصة.	. 
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*تم ارفاق تفاصيل حول المخالفات وتتلخص كاالتي:

بالنسبة للمهندس/حسان بن مريزن العسيري، التفريط في بيع الشركة المغربية لصناعة الورق وعدم اتباعه اإلجراءات الصحيحة لعملية البيع وعدم االستجابة للمستشار 
القانوني للشركة الذي نصحه بضرورة فسخ العقود العرفية الموقعة التي تمثل عقد الوعد بالبيع وعقد التنازل عن الحصص بسبب وجود حالة نصب قائمة على الشركة وذلك 
بمقت�سى البريد المرسل بتاريخ 2019/04/21م وكذلك عدم االستجابة الالزمة مع محامي الشركة في المملكة المغربية مما حدا بالمشتري بأن يقوم بنقل ملكية أصول الشركة 
لدى المحكمة دون أي استجابة من العضو المنتدب )المهندس/حسان العسيري( المكلف باإلفصاح عن بيع الشركة المغربية لصناعة الورق وعدم تضمينها في تقارير الشركة 
 وممثال لمجلس اإلدارة ببيع الشركة وفق التفاويض الممنوحة 

ً
 تنفيذيا

ً
؛ منح الصالحيات للمهندس/حسان عسيري بصفته عضوا منتدبا ورئيسا

ً
المالية لمدة تزيد عن 11 شهرا

له بالطرق النظامية ولم يلتزم بهذه التفاويض النظامية. واعتماده للقوائم المالية لعامي 2016م و2017م الذي أغفل فيه واقعة جوهرية أثرت على المركز المالي للشركة تتعلق 
بتقييد قيمته )17.3( مليون ريال. وتجاوز صالحيات المدير المالي التنفيذي بفتح الحساب للعميل المذكور بقيمة ائتمانية تجاوزت عشرة اضعاف ما أو�سى به المدير المالي 
 التجاوز في فتح النظام 

ً
التنفيذي وإدارة االئتمان بالشركة، واستالمه سندات ألمر مشروطة دون االلتزام بلوائح الشركة دون الحصول على موافقة اإلدارة القانونية عليها، وأيضا

 تكليف نفس العميل بتحصيل مديونيات الشركة 
ً
االلكتروني للشركة بطريقة مخالفة للوائح الشركة لمنح العميل حد ائتماني اعلى مضاعف وصل لستة ماليين ريال، وايضا

بمنطقة مكة المكرمة والطائف من عمالء الشركة االخرين رغم وجود مندوب تحصيل الشركة بنفس المنطقة بقيمة حوالي )1.9( مليون ريال وتحصيل العميل لجزء منها )مليون 
و200 ألف ريال( ثم قيام العميل باالستيالء عليها. قيامه باستغالل صالحياته بالشركة والدفع لعدة جهات دون موافقة مجلس اإلدارة بغرض الحصول على منافع شخصية ومنها 
على سبيل المثال ال الحصر :)الدفع لجمعية البر بغرض الحصول على بطاقة المسار الخاص لجسر الملك فهد، تعيين موظفين على سلم رواتب الشركة وهم ال يعملون ضمن 

موظفي الشركة(؛ واستغالل منصبه وتجاوزه الصالحيات الممنوحة له في تحقيق منافع شخصية على حساب مصالح الشركة في عدة وقائع.

 في لحنة المراجعة وفق االتي: )1( اغفال تضمين 
ً
بالنسبة لألستاذ/بدر بن سليمان الصليع، لقد قام بتصرفات نشأت عنها اضرار لمجموعة المساهمين والشركة بصفته عضوا

واقعة جوهرية تؤثر على المركز المالي للشركة بصفته عضوا في لجنة المراجعة عن عام 2016م و2017م بإغفال معلومات تخص القوائم المالية للشركة بقصد التأثير على المركز 
المالي للشركة وذلك فيما يتعلق بالقيد المحاسبي الذي تم الغاؤه من القوائم المالية بقيمة )17,300,000( ريال واستبداله بقيود مشتريات وهمية قد الحق الضرر بالمساهمين 

والشركة. 

وعليه – وكما بتاريخ نشر هذه النشرة - أصبح مجلس اإلدارة الحالي يتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

 :تشكيلةر :حا:يةر:م(لسر إلد  ةجل لو9 :(2-3ر مقر 

تاريخ العضويةصفة العضوية****الجنسيةالمنصباالسمم
التمثيل - اسم 

الممثل

نسبة األسهم المملوكة

غير مباشرمباشر

0.0025217-2018/11/01ممستقلسعوديرئيس المجلس**م. فهد بن محمد الداوود1

-2018/11/01ممستقلسعودينائب رئيس المجلس***أ.سليمان بن عبدالعزيز الزبن2

0.2469782-2018/04/27ممستقلسعوديعضو المجلسأ.فهد بن سعد الشعيبي3

-2019/12/11ممستقلسعوديعضو المجلسد.محمد بن سعود البدر4

-2020/03/25متنفيذيسعوديعضو منتدب ****م. عبدالله بن عودة العنزي5

2020/03/170.1630434ممستقلسعوديعضو المجلسم.عبدالله الخرا�سي6

-----)شاغر(7

-----)شاغر(8

المصدر: الشركة

**بتاريخ 2019/10/19م تقدم األستاذ/ عبد الرحمن بن صالح العبيد باستقالته من رئاسة وعضوية مجلس اإلدارة وتم تعيين األستاذ/ سعد عماش الشمري رئيسا للمجلس بدال عنه. وبتاريخ 2019/10/29م تقدم األستاذ/ سعد 
عماش الشمري باستقالته من رئاسة وعضوية مجلس اإلدارة وتم تعيين األستاذ/ فهد محمد الداود رئيسا للمجلس بدال من الرئيس المستقيل. وبتاريخ 2020/02/19م صدر قرار عزل المهندس/فهد الداوود من منصبه كرئيس 

 للمجلس ومازال يشغل منصبه كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه.
ً
لمجلس اإلدارة وبتاريخ 2020/03/17م صدر قرار المجلس رقم )74( بإعادة انتخابه رئيسا

*** بتاريخ 2020/03/17م صدر قرار المجلس رقم )74( بتعيين األستاذ/سليمان الزبن نائب رئيس )بدل عن األستاذ/بدر بن سليمان الصليع( ومازال يشغل منصبه كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه؛

 من تاريخ 2020/01/21م بناًء على المادة الثمانون من نظام العمل. وقد صدر قرار المجلس بالتوصية للجمعية العامة بعزل عضو مجلس اإلدارة على خلفية 
ً
*** تم فسخ عقد المهندس/حسان بن مريزن عسيري اعتبارا

 
ً
المخالفات لألنظمة واللوائح التي تم رصدها وطلب انعقاد الجمعية العامة في أقرب فرصة للتصويت على القرار ورفع قضية عليه السترداد أموال الشركة، وبتاريخ 2020/03/17م تم تعيين يسري بن عبد الحميد البشري رئيسا
 للشركة. وبتاريخ 2020/03/25م صدر قرار مجلس اإلدارة بتعيين المهندس/ عبدالله بن عودة العنزي عضو بمجلس اإلدارة ويشغل منصب عضو منتدب وتكون مدة التعيين حتى تاريخ انتهاء دورة المجلس الحالي )في تاريخ 

ً
تنفيذيا

 أنه قد سبق ان قام مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/06/13م بالتوصية للجمعية العامة بعزله؛ وبتاريخ 2020/03/23م قام المجلس بالتنازل عن جميع القضايا المقامة من الشركة على العضو والمنظورة 
ً
2021/04/26م(. علما

 راجع القسم الفرعي )9-10( »التقا�سي« من هذا القسم(. 
ً
لدى المحكمة التجارية بمدينة الرياض ولدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ولدى لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية )لمزيد من التفاصيل فضال

تجدر اإلشارة أن اإلعالن عن هذا التعيين في تداول تم بتاريخ 2020/06/16م؛ وكما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه لم يتم اعتماد التعيين من قبل الجمعية العامة. 

 منها لقاء ذلك. 
ً
 في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في أعمال اإلدارة اليومية لها أو يتقا�سى راتبا

ً
****وفق الئحة حوكمة الشركات، يكتسب عضو مجلس اإلدارة صفة »العضو التنفيذي« عندما يكون عضوا
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 منها عدا مكافأة العضوية عن المجلس واللجان. 	
ً
 إلدارة الشركة أو ال يتقا�سى راتبا

ً
بالنسبة »للعضو غير التنفيذي« فهو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا

وبالنسبة للعضو المستقل: فهو عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل المنصوص 	
عليها فيما يلي: 

 أو له مصلحة فيما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها او له صلة قرابة مع من يملك هذه أ. 
ً
أن يكون مالكا

النسبة. 

 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتهاب. 
ً
أن يكون ممثال

أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.ج. 

أن تكون له صلة قرابة حتى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.د. 

أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.	. 

 خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو بشركة أخرى من مجموعتها، كالمحاسبين القانونيين وكبار و. 
ً
أن يعمل او كان يعمل موظفا

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.
ً
الموردين، أو أن يكون مالكا

ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في االعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.ز. 

أن يتقا�سى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن )200,000( ريال او 50% من مكافآته في العام السابق ح. 
التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة او أي من لجانه ايهما أقل. 

 من دورة مجلس إدارة الشركة ط. 
ً
أن يكون قد أم�سى ما يزيد على تسع سنوات متصلة او منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة )أصبحت الزامية ابتداءا

المساهمة المدرجة التي تكون بعد تاريخ 2019/01/01م(.

ان يشترك في عمل من شانه منافسة الشركة او ان يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.ي. 

الشركة ملتزمة بنظام الشركات )وذلك وفق المادة 68 من نظام الشركات( والئحة الحوكمة )وذلك وفق المادة 17 من الئحة الحوكمة( حيث تبين أن عدد أعضاء 	
المجلس ال يقل عن )3( ثالثة وال يزيد على )11( أحد عشر )وفق المادة 18 من النظام األسا�سي يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من 8 أعضاء(. كما بتاريخ نشر 
 إال 

ً
نشرة اإلصدار هذه، لدى الشركة مقعدان شاغران منذ تاريخ 2020/04/13م ليصبح عدد أعضاء المجلس الحالي 6 أعضاء. ال يكون اجتماع المجلس صحيحا

إذا حضره نصف األعضاء على األقل )بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن 3 أعضاء أصالة(.

كما تبين التزام الشركة بالمادة )16( من الئحة الحوكمة التي تلزم الشركات المدرجة بأن تكون أغلبية أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذين وبأن ال يقل 	
عدد أعضائه المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس )أيهما أكثر(، فأغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة هم من غير التنفيذيين وهناك )5( اعضاء من 

أعضاء المجلس مستقلين.

رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر	4-4-

 وال يجوز الجمع بين منصب 	
ً
 منتدبا

ً
 للرئيس ويجوز أن يعين عضوا

ً
 ونائبا

ً
 للمادة )23( من النظام األسا�سي للشركة يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

ً
وفقا

 لسر المجلس. 
ً
رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، ويجب على مجلس اإلدارة أن يعين أمينا

الشركة ملتزمة بالنظام األسا�سي والئحة الحوكمة لناحية التعيين االلزامي في هذه المناصب حيث وافق مجلس اإلدارة على التعيين في هذه المناصب لدورة 	
 للتالي: 

ً
المجلس التي تبدأ من تاريخ 2018/04/27م وتنتهي بتاريخ 2021/04/26م وفقا

 :مناصبر إل:ز ميةرفير :م(لسجل لو9 :(2-3ر مقر 

اسم الشخص المعينتاريخ قرار المجلس بالتعيينالمنصب

المهندس/فهد بن محمد الداوود2020/03/17مرئيس المجلس 

األستاذ/سليمان بن عبدالعزبز الزبن2020/03/17منائب الرئيس

المهندس/عبدالله بن عودة العنزي2020/03/25مالعضو المنتدب

األستاذ/محمد عبد الوهاب السكيت 2020/05/13مأمين السر*

المصدر: الشركة

* تقدم األستاذ/ناصر طالب الهمامي باستقالته من منصبه كأمين سر بتاريخ 2020/01/19م ليشغل منصب مدير عالقات المستثمرين حتى تاريخ 2020/03/19م )تاريخ اخر يوم عمل له لدى الشركة(؛ وتم تعيين أ. هاني القطان 
)مدير إدارة المراجعة الداخلية( في منصب أمين السر بموجب قرار المجلس الصادر بتاريخ 2020/01/21م حتى تاريخ 2020/05/13م.

مكافآت المجلس4-41-

تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المنصوص عليها في النظام األسا�سي للشركة ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة لعام 2018م والذي تمت الموافقة عليه من 	
قبل الجمعية العامة )العادية( بتاريخ 1440/09/18هـ )الموافق 2019/05/23م( على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية 
من رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا؛ كما تضمن التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو 
 على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو منذ تاريخ آخر 

ً
إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية ويشتمل أيضا

 للمادة )22( من النظام األسا�سي، يستحق أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة تتكون من مبلغا معينا او بدل حضور عن الجلسات او 
ً
اجتماع للجمعية  العامة. استنادا

مزايا عينية او نسبة معينة من صافي األرباح ويجوز الجمع بين هاتين او اكثر من هذه المزايا وإذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد هذه 
النسبة على )۱۰%( من صافي األرباح، وذلك بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا ألحكام النظام ونظام الشركة األساس، وبعد توزيع ربح على 
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المساهمين ال يقل عن )5%( من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافاة متناسب مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير 
.
ً
يخالف ذلك يكون باطال بشرط ان ال تتجاوز مجموع ما يحصل عليه العضو من مكافآت ومزايا مالية وعينية مبلغ )500( ألف ريال سنويا

يجب على الشركة التأكد من إرسال جميع التفاصيل الكتابية للمكافآت والتعويضات المقترحة بتقرير لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة التي تطرح  	
فيها تلك المكافآت والتعويضات للتصويت عليها، ويجب على الشركة التأكد من موافقة الجمعية العامة على شروط المكافآت والتعويضات في الجمعية العامة وال 
يكون ألعضاء مجلس اإلدارة حق التصويت فيها على هذه الشروط. ويجوز تعديل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

بلغت قيمة نفقات أعضاء مجلس اإلدارة للعام المنتهي في 31/ 2019/12م مبلغ وقدره )1,121,000( مليون ومائة وواحد وعشرين ألف ريال )لمزيد من التفاصيل  	
 راجع القسم الفرعي )4-3( »تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين« من القسم )4( »الهيكل التنظيمي للشركة« من هذه النشرة(.

ً
فضال

اجتماعات المجلس -4-4-

وفق المادة )24( الرابعة والعشرين من النظام األسا�سي، يجتمع المجلس )4( أربع مرات على األقل في السنة بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة كتابية ويجوز أن تسلم  	
باليد أو ترسل بالبريد أو الفاكس أو البريد االلكتروني، ويجب على رئيس المجلس ان يدعو الى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء على األقل.

هذا وتجدر اإلشارة بأن عضوية الشخص في مجلس اإلدارة تنتهي في حال تغيبه عن حضور 3 اجتماعات دون عذر مشروع ومقبول بشرط أن يقترن ذلك بموافقة  	
مجلس اإلدارة والجمعية العامة العادية.

يتبين من محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة عن األعوام 2017م و2018م و2019م، بأن الشركة ملتزمة بأحكام النظام األسا�سي لناحية الحد األدنى المطلوب  	
 راجع القسم الفرعي )4-2( »مجلس اإلدارة« من القسم )4( »الهيكل التنظيمي للشركة« من هذه النشرة(.

ً
 )لمزيد من التفاصيل فضال

ً
للعدد االجتماعات سنويا

لجان المجلس  -4-4-

كما بتاريخ نشر هذه النشرة لدى مجلس اإلدارة 4 لجان تعاونه في أداء مهامه على النحو التالي: 	

لجنة المراجعة: تتشكل لجنة المراجعة من ثالثة )3( أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ - 1
1439/10/13هـ )الموافق 2018/06/27م( وتنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 2021/04/26م، وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

السيد/ محمد بن عبدالله المنيع )رئيس اللجنة - عضو من داخل المجلس(* �-1

السيد/ بدر بن سليمان الصليع )عضو- من داخل المجلس(** �-2

السيد/ اديب بن محمد ابانمي )عضو - من خارج المجلس(*** �-3

*بتاريخ 2019/04/29م تقدم السيد/ محمد المنيع باستقالته من لجنة المراجعة وقد تم تعيين السيد/ سعد عماش الشمري بدال عنه من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/05/23م على ان يسري التعيين 
 من تاريخ 2019/04/30م وحتى نهاية دورة المجلس بتاريخ 2021/04/26م. وتعود أسباب االستقالة العتباره بأن الشركة لم تتبع بعض اإلجراءات النظامية والحوكمة وعدم وضوح سياسات الشركة وكذلك عدم القيام 

ً
اعتبارا

بالعناية المهنية الالزمة بخصوص اعداد ومراجعة القوائم المالية مثل موضوع االرض ومواضيع مالية قديمة عالقة وفقا للمادة 22 من الئحة حوكمة الشركات بما يضر بالشركة ومساهميها. هذا وقد تحفظ مجلس إدارة الشركة 
عن سبب االستقالة وأكَد أنها تقوم بإتباع األنظمة واإلجراءات المعمول بها بالمملكة العربية السعودية باإلضافة إلى التزامها بتطبيق جميع السياسات المعتمدة من الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارة الشركة حسب 
األنظمة، وأما فيما يخص العناية المهنية بموضوع األرا�سي فأنه وبالرغم من كون عملية البيع تمت من عام 2012م وفي ظل مجلس إدارة سابق غير المجلس بتشكيله الحالي وصدرت قوائم الشركة المالية من مراجعين معتمدين، 
 من التمحيص حتى يظهر التقرير بالشكل الصحيح 

ً
فأنه من باب الحرص والمسؤولية فقد تم اتخاذ الالزم بتعيين مراجع محاسبي متخصص لبحث موضوع األرض، وبناًء على إفادة المراجع المعين فأن الموضوع يحتاج إلى مزيدا

الذي يطمح إليه مجلس إدارة الشركة، وتتم متابعة الموضوع من قبل المجلس بشكل أسبوعي.

** بتاريخ 2019/04/30م تقدم السيد/ بدر بن سليمان الصليع باستقالته من لجنة المراجعة وقد تم تعيين السيد/ فهد بن محمد الداود بدال عنه من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/05/23م على ان يسري 
 من تاريخ 2019/04/30م وحتى نهاية دورة المجلس بتاريخ 2021/04/26م. وتعود أسباب االستقالة كون األستاذ/ بدر الصليع نائب رئيس مجلس االدارة وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت وكون التحديات 

ً
التعيين اعتبارا

 وتحتاج الى تركيز وجهد من لجنة المراجعة وعليه تقدم األستاذ/بدر باستقالته إلتاحة الفرصة لألعضاء اآلخرين والتفرغ للمجلس ولجنة الترشيحات والمكافآت.
ً
القادمة كبيرة جدا

*** بتاريخ 2019/04/30م تقدم السيد/ اديب محمد ابانمي باستقالته من لجنة المراجعة وقد تم تعيين السيد/ وليد محمد الشبانات بدال عنه من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/05/23م على ان يسري 
 من تاريخ 2019/04/30م وحتى نهاية دورة المجلس بتاريخ 2021/04/26م. وتعود أسباب استقالته لعدم القيام بالعناية المهنية الالزمة بخصوص عملية قييد المبالغ العائدة لعملية بيع األرا�سي والتي قد تؤثر 

ً
التعيين اعتبارا

على وضع الشركة. بتاريخ 2020/06/17م تقدمت الشركة بشكوى لدى مخفر شرطة المنطقة الصناعية في الظهران وتم احالتها إلى دائرة التحقيق وقيدها برقم )12948( وقد تم إيقاف خدمات المدعى عليه.

ليصبح األعضاء في لجنة المراجعة على النحو التالي: 	

األستاذ/ سعد عماش الشمري )رئيس اللجنة - عضو من داخل المجلس(* �-1

المهندس/ فهد بن محمد الداود )عضو- من داخل المجلس(*  �-2

األستاذ/ وليد محمد الشبانات )عضو - من خارج المجلس( �-3

 جديدا لمجلس االدارة لمجلس اإلدارة للدورة الحالية وفي 2019/10/29م تقدم األستاذ/ سعد عماش الشمري باستقالته من رئاسة وعضوية مجلس 
ً
* بتاريخ 2019/10/21م تم تعيين المهندس/ سعد بن عماش الشمري رئيسا

 بنص المادة 
ً
اإلدارة وتم تعيين األستاذ/ فهد محمد الداود رئيسا للمجلس بدال من الرئيس المستقيل؛ وبتاريخ 2019/11/14م تقدم السيد/ فهد الداود باستقالته من لجنة المراجعة بسبب تعيينه رئيس المجلس وذلك التزاما

 في لجنة المراجعة وتجوز مشاركته في عضوية اللجان األخرى، على أن ال يشغل منصب الرئيس في اللجان التي نصت عليها الئحة حوكمة 
ً
)51( فقرة )ج( من الئحة حوكمة الشركات الذي يمنع أن يكون رئيس المجلس عضوا

الشركات. 

**تقدم أ. وليد محمد الشبانات باستقالته بتاريخ 2020/05/19م وتعتبر سارية من تاريخ 2020/05/21م.

ليصبح األعضاء في لجنة المراجعة على النحو التالي: 	

األستاذ/ سليمان عبدالعزيز الزبن )رئيس اللجنة - عضو من داخل المجلس( * 	

الدكتور/محمد سعود البدر )عضو- من داخل المجلس( 	

الدكتور/صالح حمد الشنيفي )عضو - من خارج المجلس(**  	

 في المجلس وعلى عضويته في لجنة المراجعة(؛ 
ً
 عن األستاذ/صالح عبد الهادي القحطاني )الذي لم توافق الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2020/03/12م على تعيينه عضوا

ً
* تم تعيينه بتاريخ 2020/03/23م بدال

وتم اعتماد عضوية األستاذ/وليد الشبانات والدكتور/محمد البدر في نفس الجمعية بتاريخ 2020/03/12م؛ وبتاريخ 2020/06/30م تم اعتماد تعيين األستاذ/سليمان عبد العزيز الزبن من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

**تم تعيينه من قبل المجلس بتاريخ 2020/07/26م وذلك بعد أن تقدم أ. وليد محمد الشبانات باستقالته بتاريخ 2020/05/19م والتي تعتبر سارية من تاريخ 2020/05/21م ولم يتم اعتماد التعيين من قبل الجمعية العامة 
للمساهمين كما بتاريخ نشر هذه النشرة.
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لدى الشركة الئحة خاصة بلجنة المراجعة وقد تم اعتماد اخر نسخة محدثة من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1440/09/18هـ )الموافق 	
2019/05/3م(. 

 في لجنة المراجعة؛ كما تجدر اإلشارة إلى أن نص 	
ً
تجدر اإلشارة إلى أن نص المادة )51( فقرة )ج( من الئحة حوكمة الشركات يمنع أن يكون رئيس المجلس عضوا

المادة )54( فقرة )د( من الئحة حوكمة الشركات يمنع كل شخص عمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى 
 في لجنة المراجعة. 

ً
مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضوا

 وفق المادة )57( من الئحة حوكمة الشركات والبند الرابع من الئحة عمل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية عل أال تقل 	
اجتماعاتها عن 4 اجتماعات خالل السنة �المالية للشركة. 

يبين الجدول أدناه عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل األعوام 2017م و2018م و2019م:	

 جتماعاتر:(نةر :مر جعةرخال3ر خررثالثرسنو تجل دو9 :(2-3ر مقر 

لجنة المراجعة
العام )2019م(العام )2018م(العام )2017م(

457

المصدر: الشركة

لجنة المكافآت والترشيحات: تتشكل لجنة المكافآت والترشيحات من ثالثة )3( أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس اإلدارة - 2
بتاريخ 2018/05/02م وتنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 2021/04/26م، وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

األستاذ/ فهد سعد الشعيبي )رئيس اللجنة - مستقل( �-1

المهندس/فهد الداوود* )عضو - مستقل( �-2

األستاذ/سليمان عبدالعزيز الزبن** )عضو - مستقل( �-3

 من العضو المستقيل أ. بدر سليمان الصليع.
ً
* بتاريخ 2020/03/25م تم تعيينه بدال

 من العضو المستقيل المهندس/عبدالله عودة العنزي.
ً
** بتاريخ 2018/12/27م تم تعيينه بدال

بتاريخ 	 المنعقدة  العادية  العامة  الجمعية  اعتماد اخر نسخة محدثة عنها من قبل  تم  الترشيحات والمكافات وقد  الشركة الئحة خاصة بعمل لجنة  لدى 
2018/04/02م(. 

تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك على اال تقل عن اجتماعين خالل السنة المالية الواحدة وترفع اللجنة 	
تقاريرها إلى المجلس. ويبين الجدول أدناه عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل األعوام 2017م و2018م و2019م:

 جتماعاتر:(نةر :ترشيحاتر- :مكافاترخال3ر خررثالثرسنو تجل دو9 :(2-3ر مقر 

لجنة الترشيحات والمكافآت
العام )2019م(العام )2018م(العام )2017م(

256
المصدر: الشركة



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

108

اللجنة التنفيذية: تتشكل اللجنة التنفيذية من ثالثة )3( أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2019/12/22م وتنتهي بنهاية دورة - 3
المجلس الحالية بتاريخ 2021/04/26م، وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

االستاذ/ إبراهيم بن محمد آل الشيخ )رئيس اللجنة(- 1

األستاذ/ صالح بن عبدالهادي القحطاني )عضو(- 2

األستاذ/ فهد بن محمد الداود )عضو(- 3

لدى الشركة الئحة خاصة بعمل اللجنة التنفيذية تم اعتمادها من قبل المجلس بتاريخ 2020/03/25م. 	

تبين خالل السنوات الثالث السابقة بأن اللجنة غير مفعلة فهي قد عقدت اجتماع واحد بتاريخ 2018/02/18م ومن ثم صدر بتاريخ 2018/03/22م قرار عن  	
مجلس اإلدارة بإلغائها؛ وبتاريخ 2019/12/22م أعاد المجلس تشكيل اللجنة وتم تعيين األعضاء وفق ما هو مبين أعاله. وبعد اجتماع الجمعية العامة )العادية( 
في تاريخ 2020/03/12م وصدور قرار المساهمين بعدم اعتماد قرار المجلس بتعيين السادة )إبراهيم ال الشيخ وصالح القحطاني( كأعضاء في المجلس؛ تم إعادة 
تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 2020/03/25م ليصبح أعضاء اللجنة التنفيذية على النحو التالي: )المهندس/ فهد الداوود – المهندس/

عبدالله الخرا�سي – المهندس/عبدالله العنزي(. 

لجنة تحقيق: بتاريخ 2020/03/15م وافق المجلس على تشكيل لجنة فرعية لمتابعة موضوع التحقيقات الجارية مع عضوين من أعضاء المجلس المستقيلين وهما - 4
المهندس/ حسان بن مريزن عسيري واالستاذ/ بدر بن سليمان الصليع فيما يخص يعض المخالفات المرتكبة من قبلهما خالل عضويتهما في مجلس اإلدارة. وقد تم 

 واألعضاء سليمان الزبن وعبدالله الخرا�سي(. 
ً
تشكيل اللجنة من السادة االتية أسماؤهم )فهد الشعيبي رئيسا

الموافقات والتراخيص الحكومية- -4-
حصلت الشركة وشركاتها التابعة على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة، ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات بصفة دورية.  	

توضح الجداول التالية التراخيص والموافقات الحالية التي حصلت عليها الشركة: 	

 :مو فقاتر- :تر خيصر :تيرحصلترعليهار :شركةجل 7و9 :(2-3ر مقر 

الغرضنوع الترخيص
صاحب 
الترخيص

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيص
الجهة 

المصدرة
مالحظة

السجل 
التجاري

قيد الشركة في 
سجل الشركات 

التجارية

)شركة مساهمة(

الشركة 
السعودية 

لصناعة 
الورق 

2050028141
1415/01/10	 )الموافق 

1994/06/20م(

	1445/01/10

)الموافق 2023/06/28م(

وزارة التجارة 
-مكتب السجل 
التجاري بمدينة 

الدمام

شهادة عضوية 
في الغرفة 

التجارية – 
غرفة الشرقية

 بأحكام 
ً
التزاما

نظام السجل 
التجاري 

استخرجت 
الشركة شهادة 

عضوية في الدرجة 
األولى

الشركة 
السعودية 

لصناعة 
الورق

1664
1441/05/24	 )الموافق 

2020/01/19م(

	1445/01/10

)الموافق 2023/07/28م(

الغرفة التجارية 
الصناعية 
بالمنطقة 

الشرقية

شهادة الزكاة 
والدخل 

لتمكين الشركة 
من مراجعة جميع 
الجهات الحكومية 

وإنهاء معاملته 
لديها.

الشركة 
السعودية 

لصناعة 
الورق 

1110674162
1441/08/02	 )الموافق 

2020/03/26م(

	1442/09/18

)الموافق 2021/04/30م(

الهيئة العامة 
للزكاة والدخل

الشهادة صالحة 
لصرف مستحقاته 
النهائية عن العقود 

شهادة تقييم 
كيان الشركة

تقييم كيان 
 
ً
الشركة وفقا

لبرنامج نطاقات 
حيث تشير الى ان 

الشركة في النطاق 
)األخضر المرتفع(

الشركة 
السعودية 

لصناعة 
الورق 

1441/04/28	 )الموافق 
2019/12/25م(

بدون

إدارة الخدمات 
االلكترونية 

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية 

شهادة تسجيل 
بضريبة القيمة 

المضافة

لإلفادة بأن 
الشركة مسجلة 
بضريبة القيمة 

المضافة

الشركة 
السعودية 

لصناعة 
الورق 

3004250647
1438/12/02	 )الموافق 

2017/09/11م(
-

الهيئة العامة 
للزكاة والدخل

شهادة سعودة

لإلفادة بأن 
الشركة ملتزمة 
بنسبة التوطين 

المطلوبة منها وفق 
برنامج نطاقات

الشركة 
السعودية 

لصناعة 
الورق 

20002008015413
1442/01/01	 )الموافق 

2020/08/20م

	1442/04/05

)الموافق 2020/11/20م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية
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الغرض نوع الترخيص
صاحب 
الترخيص

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيص
الجهة 

المصدرة
مالحظة

 شهادة 
التأمينات 

االجتماعية*

التزام الشركة 
تجاه أنظمة 
المؤسسة 

العامة للتأمينات 
االجتماعية

الشركة 
السعودية 

لصناعة 
الورق 

33711376
1442/01/01	 )الموافق 

2020/08/20م(

	1442/02/01

)الموافق 2020/09/18م(

المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية 

التراخيص الصناعية والتشغيلية

رخصة تشغيل
الترخيص للشركة 
بتشغيل المنشأة 

الشركة 
السعودية 

لصناعة 
الورق 

594144122009152-
	1442/02/13

)الموافق 2020/09/30م(

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 

ومناطق التقنية

ترخيص صناعي 
وطني 

التزام الشركة 
بأنظمة وزارة 

الصناعة والثروة 
المعدنية

الشركة 
السعودية 

لصناعة 
الورق 

1039
1439/04/07	 )الموافق 

2017/12/25م(

	1442/04/06

)الموافق 2020/11/21م(

وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية

رخصة بيئية 
للتشغيل

)فئة ثالثة(

منح المنشأة 
موافقة بيئية 
للتشغيل في 

الموقع المحدد له

الشركة 
السعودية 

لصناعة 
الورق 

828 ش 41536/39
1439/11/24	 )الموافق 

2018/08/06م(

	1441/11/13

)الموافق 2020/07/04م(

الهيئة العامة 
لألرصاد وحماية 

البيئة 

منتهية جاري العمل 
على تجديدها

المصدر: الشركة

* تجدر اإلشارة بأن المؤسسة العامة للتأمينات تمنح المنشآت المسجلة لديها شهادات التزام تكون صالحيتها لمدة شهر واحد )بحد أق�سى( وهي قابلة للتجديد لمدة مماثلة. 

الشركات التابعة الجوهرية- -4-
لدى الشركة ثالث )3( شركات تابعة داخل المملكة العربية السعودية كاالتي:

الشركة السعودية لتحويل الورق-4-4-

تأسست الشركة عام 2011م كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت االسم التجاري »الشركة السعودية لتحويل الورق« وذلك للقيام بأنشطة )تحويل لفات الورق 	
الكبيرة إلى تشكيلة من منتجات الورق الصحي التي تشمل مناديل الوجه، ومناشف الطبخ، وورق الحمام، ومحارم السفرة( وفقا لشهادة السجل التجاري للشركة. 

تم قيد الشركة في السجل التجاري تحت الرقم )2050039697( وتاريخ 1422/10/21هـ )الموافق 2002/01/05م(. يقع المركز الرئي�سي للشركة في مدينة الدمام 	
ولها الحق بافتتاح فروعا لها داخل المملكة او خارجها متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بقرار من اإلدارة. 

بلغ راس مال الشركة عند التأسيس مبلغ قدره )50,000,000( خمسون مليون ريال مقسم إلى )50000( خمسون ألف حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة 	
 للتالي:

ً
)1000( ألف ريال موزعة على الشركاء وفقا

ملكيةر :شركةر :سعوديةر:تحويلر :و قجل 8و9 :(2-3ر مقر 

اإلجمــــــــــــالي قيمة الحصة نسبة الملكية عدد الحصص الشريك

47,500,000 1,000 95 47500 الشركة السعودية لصناعة الورق

2,500,000 1,000 5 2500 الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات 

50,000,000 1,000 100 50,000 المجموع

المصدر: عقد التأسيس
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يدير الشركة مدير عام )فهد بن محمد بن صالح الداوود( وله كامل الصالحيات والسلطات إلدارة الشركة وفق ما هو مبين في عقد التأسيس )وأية تعديالت الحقة  	
عليه( وما يتم تفويضه به من قبل الشركاء بموجب قرار مستقل.

ن الجدول أدناه التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة السعودية لتحويل الورق: ُيبّيِ

 :مو فقاتر- :تر خيصر :تيرحصلترعليهار :شركةر :سعوديةر:تحويلر :و قجل 9و9 :(2-3ر مقر 

الغرضنوع الترخيص
صاحب 
الترخيص

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيص
الجهة 

المصدرة
مالحظة

السجل التجاري

قيد الشركة في 
سجل الشركات 

التجارية )بمدينة 
الدمام(

الشركة 
السعودية 

لتحويل 
الورق

2050039697
	1422/10/21

)الموافق 2002/01/05م(

	1445/10/17

)الموافق 2024/04/26م( 

وزارة التجارة 
-مكتب السجل 
التجاري بمدينة 

الدمام

شهادة عضوية في 
الغرفة التجارية – 

غرفة الشرقية

 بأحكام 
ً
التزاما

نظام السجل 
التجاري 

استخرجت 
الشركة شهادة 

عضوية في الدرجة 
األولى

الشركة 
السعودية 

لتحويل 
الورق 

1755
	1441/05/24

)الموافق 2020/01/19م(

	1445/10/17

)الموافق 2024/04/26م(

الغرفة التجارية 
الصناعية 
بالمنطقة 

الشرقية

شهادة التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة 
تجاه أنظمة 
المؤسسة 

العامة للتأمينات 
االجتماعية

الشركة 
السعودية 

لتحويل 
الورق

34130638
	1442/01/01

)الموافق 2020/08/20م(

	1442/02/01
)الموافق 2020/09/18م(*

المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية 

شهادة تسجيل 
في ضريبة القيمة 

المضافة(

لإلفادة بأن 
الشركة مسجلة 
بضريبة القيمة 

المضافة

الشركة 
السعودية 

لتحويل 
الورق

300562121400003
	1438/12/02

)الموافق 2017/08/24م(
-

الهيئة العامة 
للزكاة والدخل

شهادة زكاة 

)محدودة(

لتمكين الشركة 
من مراجعة جميع 
الجهات الحكومية 

وإنهاء معاملته 
لديها.

الشركة 
السعودية 

لتحويل 
الورق 

1110857233
	1441/08/04

)الموافق 2020/03/28م( 

	1442/09/18

)الموافق 2021/04/30م(

الهيئة العامة 
للزكاة والدخل

الشهادة 
صالحة لصرف 

مستحقاته 
النهائية عن 

العقود 

شهادة سعودة

لإلفادة بأن 
الشركة ملتزمة 
بنسبة التوطين 
المطلوبة منها 

وفق برنامج 
نطاقات

الشركة 
السعودية 

لتحويل 
الورق 

20002008015415
	1442/01/01

)الموافق 2020/08/20م(

	1442/04/05

)المواقق 2020/11/20م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية

شهادة تقييم كيان 
الشركة

تقييم كيان 
 
ً
الشركة وفقا

لبرنامج نطاقات 
حيث تشير الى ان 

الشركة في النطاق 
)البالتيني(

الشركة 
السعودية 

لتحويل 
الورق 

بدون-

إدارة الخدمات 
االلكترونية 

لوزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية

التراخيص األخرى

رخصة تشغيل 
الترخيص للشركة 

بتشغيل المنشأة

الشركة 
السعودية 

لتحويل 
الورق 

594144082007054-
	1443/09/05

)الموافق 2022/04/06م(

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 

ومناطق التقنية

ترخيص صناعي وطني

الترخيص للشركة 
بتشغيل المنشأة 

الصناعية 
وتصنيع 

المنتجات المبينة 
في الرخصة

الشركة 
السعودية 

لتحويل 
الورق 

1072
	1439/04/09

)الموافق 2017/12/27م(

	1442/04/08

)الموافق 2021/11/13م(

وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية
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الغرضنوع الترخيص
صاحب 
الترخيص

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيص
الجهة 

المصدرة
مالحظة

شهادة سالمة

تصريح للشركة 
بفتح وتشغيل 

المخازن العامة 
التي تضم 

مجموعة من 
السلع

الشركة 
السعودية 

لتحويل 
الورق

41-000345522-2
	1441/12/21

)الموافق 2020/08/11م(

	1442/12/21

)الموافق 2021/07/31م(

وزارة الداخلية - 
المدير ية العامة 

للدفاع المدني

)مركز السالمة 
الميداني بالسلي(

رخصة بيئية للتشغيل 

)فئة ثانية( 

منح المنشأة 
موافقة بيئية 
للتشغيل في 

الموقع المحدد له

الشركة 
السعودية 

لتحويل 
الورق 

35464
	1440/11/28

)الموافق 2019/07/31م( 

	1442/11/26

)الموافق 2021/07/06م(

الهيئة العامة 
لألرصاد وحماية 

البيئة

المصدر: الشركة

* تجدر اإلشارة بأن المؤسسة العامة للتأمينات تمنح المنشآت المسجلة لديها شهادات التزام تكون صالحيتها لمدة شهر واحد )بحد أق�سى( وهي قابلة للتجديد لمدة مماثلة. 

لدى الشركة السعودية لتحويل الورق خمسة فروع موزعة على المدن التالية: الرياض، جدة، بريدة، خميس مشيط. وفيما يلي تفصيل عن الفروع المذكورة:	

س(الترفرعيةر:لشركةر :سعوديةر:تحويلر :و قجل 0دو9 :(2-3ر مقر 

النشاطاإلدارةاالنتهاءالمقرتاريخ السجلرقم السجل اسم الفرع

فرع الشركة السعودية 
لتحويل الورق

5855071810
1439/04/29	 )الموافق 

2018/01/16م(
خميس 
مشيط

1443/04/28	 )الموافق 
2021/12/03م(

نايف بن مفلح بن 
محمد الدوسري 

بيع وتوزيع واستيراد وتصدير 
الورق ومنتجاته

فرع الشركة السعودية 
لتحويل الورق

1010614245
1439/04/29	 )الموافق 

2018/01/16م(
الرياض – 

السلي
 	1443/04/28

)الموافق2021/12/03م(
نايف بن مفلح بن 

محمد الدوسري
بيع وتوزيع واستيراد وتصدير 

الورق ومنتجاته

فرع الشركة السعودية 
لتحويل الورق

1131058353
1439/04/29	 )الموافق 

2018/01/16م(
بريدة/ حي 

الخليج
 	1443/04/28

)الموافق2021/12/03م(
نايف بن مفلح بن 

محمد الدوسري
بيع وتوزيع واستيراد وتصدير 

الورق ومنتجاته

فرع الشركة السعودية 
لتحويل الورق

4030177125
1429/03/03	 )الموافق 

2008/03/11م(
جدة – 
الخمرة

1446/03/03	 )الموافق 
2024/09/06م(

نايف بن مفلح بن 
محمد الدوسري

بيع وتوزيع واستيراد وتصدير 
الورق ومنتجاتها.

المصدر: الشركة

الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات 	4-4-

 تأسست الشركة في العام 1997م كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت االسم التجاري »الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات« وذلك للقيام بأنشطة 	
)جمع المواد إلعادة التصنيع( وفقا لشهادة السجل التجاري للشركة. 

تم قيد الشركة في السجل التجاري تحت الرقم )1010146513( وتاريخ 1418/03/26هـ )الموافق 1997/07/31م(. يقع المركز الرئي�سي للشركة في مدينة الرياض 	
ولها الحق بافتتاح فروعا لها داخل المملكة او خارجها متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بقرار من اإلدارة. 

يبلغ رأس مال الشركة الحالي )4,300,000( ريال مقسم إلى 4,300 حصة متساوية القيمة. قيمة كل حصة 1,000 ريال تم توزيعها على الشركاء على النحو التالي:	

ملكيةر :شركةر :سعوديةرإلعادةر :ت2-يرر:لو قر- :مخلفاتجل ددو9 :(2-3ر مقر 

اإلجمــــــــــــالي قيمة الحصة النسبة% عدد الحصص الشريك

4,085,000 1,000 %85,2 4085 الشركة السعودية لصناعة الورق

215,000 1,000 %14,8 215 الشركة السعودية لتحويل الورق

4,300,000 1,000 %100 4,300 المجموع

المصدر: عقد التأسيس

يدير الشركة مدير عام )فهد بن محمد بن صالح الداوود( ؛ وله كامل الصالحيات والسلطات إلدارة الشركة وفق ما هو مبين في عقد التأسيس )وأية تعديالت الحقة 	
عليه( وما يتم تفويضه به من قبل الشركاء بموجب قرار مستقل.
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ن الجدول أدناه التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات: 	 ُيبّيِ

 :مو فقاتر- :تر خيصر :تيرحصلترعليهار :شركةر :سعوديةرإلعادةر :ت2-يرر:لو قر- :مخلفاتجل ددو9 :(2-3ر مقر 

نوع 
الترخيص

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيصصاحب الترخيصالغرض
الجهة 

المصدرة
مالحظة

السجل 
التجاري 

قيد الشركة في 
سجل الشركات 

التجارية )بمدينة 
الرياض(

الشركة السعودية 
إلعادة التدوير للورق 

والمخلفات
1010146513

	1418/03/26

)الموافق 1997/07/31م(

	1445/03/25

)الموافق 2023/10/10م(

وزارة التجارة 
-مكتب 
السجل 
التجاري 
بمدينة 
الرياض

شهادة 
عضوية 

في الغرفة 
التجارية – 

غرفة الرياض

 بأحكام 
ً
التزاما

نظام السجل 
التجاري 

استخرجت 
الشركة شهادة 

عضوية في الدرجة 
الثانية

الشركة السعودية 
إلعادة التدوير للورق 

والمخلفات
84329

	1418/03/29

)الموافق 1997/08/03م(

1445/03/25م

)الموافق 2023/10/10م(

الغرفة 
التجارية 

الصناعية 
بمدينة 
الرياض

لإلفادة بأن شهادة زكاة 
الشركة قدمت 
إقرارها السنوي

الشركة السعودية 
إلعادة التدوير للورق 

والمخلفات 
1020805013

	1441/08/03

)الموافق 2019/03/27م

 	1442/09/18

)الموافق 2021/04/30م(

الهيئة العامة 
للزكاة والدخل

شهادة 
تسجيل 

في ضريبة 
القيمة 

المضافة

لإلفادة بأن 
الشركة مسجلة 
بضريبة القيمة 

المضافة

الشركة السعودية 
إلعادة التدوير للورق 

والمخلفات
300049782100003

	1438/12/01

)الموافق 2017/08/23م(
-

الهيئة العامة 
للزكاة والدخل

شهادة 
التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة تجاه 
أنظمة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية

الشركة السعودية 
إلعادة التدوير للورق 

والمخلفات
34126486

	1442/01/01

)الموافق 2020/08/20م(

	1442/02/01

)الموافق 2020/09/18م(*

المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية 

شهادة تقييم 
كيان الشركة

تقييم كيان 
 
ً
الشركة وفقا

لبرنامج نطاقات 
حيث تشير الى 
ان الشركة في 

النطاق )األخضر 
المتوسط(

الشركة السعودية 
إلعادة التدوير للورق 

والمخلفات

	1441/04/28

)الموافق 2019/12/25م(
بدون

إدارة 
الخدمات 

االلكترونية 
لوزارة الموارد 

البشرية 
والتنمية 

االجتماعية

شهادة 
سعودة 

لإلفادة بأن 
الشركة ملتزمة 
بنسبة التوطين 

المطلوبة منها وفق 
برنامج نطاقات

الشركة السعودية 
إلعادة التدوير للورق 

والمخلفات
20002007005359

 	1441/11/15

)الموافق 2020/07/06م(

 	1442/02/19

)الموافق 2020/10/06م(

وزارة الموارد 
البشرية 
والتنمية 

االجتماعية

منتهية جاري العمل 
على تجديدها

رخصة 
البلدية

للسماح للشركة 
باستخدام )مخازن 

عامة( 

الشركة السعودية 
إلعادة التدوير للورق 

والمخلفات
40031754531

	1436/12/04

)الموافق 2015/09/17م(

1446/12/04هـ

)الموافق 2025/05/31م(

أمانة منطقة 
الرياض – 

بلدية السلي

رخصة 
البلدية

للسماح للشركة 
باستخدام )مخازن 
األثاث واألخشاب( 

الشركة السعودية 
إلعادة التدوير للورق 

والمخلفات
40102423971

	1441/11/22

)الموافق 2020/07/13م(

1447/03/26هـ

)الموافق 2025/09/18م(

أمانة منطقة 
الرياض – 

بلدية السلي

شهادة تأهيل 
مقاول 

وثيقة تفيد 
بتأهيل الشركة 
للعمل كمقاول 

)نشاط:الصيانة 
والنظافة( 

الشركة السعودية 
إلعادة التدوير للورق 

والمخلفات
4000286851

1440/08/11هـ

)الموافق 2019/04/16م(

	1441/02/10

)الموافق 2019/10/09م(

أمانة منطقة 
الرياض 
– وكالة 

الخدمات

منتهية جاري العمل 
على تجديدها 

وحصل التأخير 
بسبب متطلبات 
البلدية )مالحظة 

حول عدم استيفاء 
الموقع للمتطلبات 

لناحية السور 
ومواقف المركبات(

المصدر: الشركة 

* تجدر اإلشارة بأن المؤسسة العامة للتأمينات تمنح المنشآت المسجلة لديها شهادات التزام تكون صالحيتها لمدة شهر واحد )بحد أق�سى( وهي قابلة للتجديد لمدة مماثلة. 
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الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي4-41-

للقيام 	 وذلك  الصناعي«  والتطوير  لالستثمار  السعودية  »الشركة  التجاري  االسم  تحت  محدودة  ذات مسؤولية  العام 2007م كشركة  في  الشركة  تأسست 
بأنشطة )إدارة النفايات الخطرة والغير خطرة( وفقا لشهادة السجل التجاري للشركة. تم قيد الشركة في السجل التجاري تحت الرقم )1010232713( وتاريخ 
1428/04/25هـ )الموافق 2007/05/12م(. يقع المركز الرئي�سي للشركة في مدينة الرياض ولها الحق بافتتاح فروعا لها داخل المملكة او خارجها متى اقتضت 

مصلحة الشركة وذلك بقرار من اإلدارة. 

الشركة مسجلة فقط في السجل التجاري ولم تستكمل باقي إجراءات التأسيس وذلك بسبب أنها تعتبر منشأة ذات أغراض خاصة لالستثمار في دولة الكويت 	
والمغرب وال تزاول أي نشاط تجاري داخل المملكة؛ وال يوجد أي صك ملكية أو عقد ايجار باسم الشركة ولم يتم اصدار رخصة بلدية ورخصة سالمة لمقرها 
الرئي�سي ولم تقم بتوظيف أي شخص )سعودي أو غير سعودي( حتى تاريخ نشر هذه النشرة. وبالنسبة لعالقتها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، لم تقم بالتسجيل 
 
ً
بصفة مستقلة كمكلف وهي تندرج ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة األم ويتم كذلك تضمينها في االقرارات الزكوية التي تقدمها الشركة األم )وذلك سندا

لتعميم الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم )36025/5/1437( لعام 2016م(. 

يبلغ رأس مال الشركة الحالي )500,000( ريال مقسم إلى 500 حصة متساوية القيمة. قيمة كل حصة 1,000 ريال تم توزيعها على الشركاء على النحو التالي:	

ملكيةر :شركةر :سعوديةر:الستثما ر- :تطويرر :صناعيجل لدو9 :(2-3ر مقر 

اإلجمــــــــــــالي قيمة الحصة النسبة% عدد الحصص الشريك

450,000 1,000 %90 450 الشركة السعودية لصناعة الورق

25,000 1,000 %5 25 الشركة السعودية لتحويل الورق 

25,000 1,000 %5 25 الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات

500,000 1,000 %100 500 المجموع

المصدر: عقد التأسيس

يدير الشركة مدير عام )فهد بن محمد بن صالح الداوود(؛ وله كامل الصالحيات والسلطات إلدارة الشركة وفق ما هو مبين في عقد التأسيس )وأية تعديالت الحقة 	
عليه( وما يتم تفويضه به من قبل الشركاء بموجب قرار مستقل.

ن الجدول أدناه التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي:	 ُيبّيِ

 :مو فقاتر- :تر خيصر :تيرحصلترعليهار :شركةر :سعوديةر:الستثما ر- :تطويرر :صناعيجل لدو9 :(2-3ر مقر 

نوع 
الترخيص

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيصصاحب الترخيصالغرض

السجل 
التجاري 

قيد الشركة في سجل 
الشركات التجارية )بمدينة 

الرياض(

 الشركة السعودية 
لالستثمار والتطوير 

الصناعي
1010232713

1428/04/25هـ

)الموافق 2007/05/12م(

	1444/04/25

)الموافق 2022/11/19م(

وزارة التجارة -مكتب 
السجل التجاري بمدينة 

الرياض

المصدر: الشركة 

شركات شقيقة:-4-4-

لدى الشركة  شركة شقيقة وهي شركة غاز الشرق المحدودة وقد تأسست هذه الشركة في العام 2005م كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت االسم التجاري 	
»شركة غاز الشرق المحدودة« وذلك للقيام بأنشطة )تعبئة وتسويق الغازات الصناعية( وفقا لشهادة السجل التجاري للشركة. تم قيد الشركة في السجل التجاري 
تحت الرقم )2050048153( وتاريخ 1426/04/02هـ )الموافق 2005/05/10م(. يقع المركز الرئي�سي للشركة في مدينة الدمام ولها الحق بافتتاح فروعا لها داخل 

المملكة او خارجها متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بقرار من اإلدارة. 

يبلغ رأس مال الشركة الحالي )40,000,000( ريال حيث تمتلك الشركة السعودية لصناعة الورق نسبة )26%( من راس مال الشركة في حين تملك شركة الغاز 	
والتصنيع االهلية )35%( والشركة العربية لصناعة الورق المحدودة )23%( وشركة اميانتيت العربية السعودية )13%( ومجموعة الربيعة والنصار )%3(.

يدير الشركة مجلس مديرين مكون من السادة التالية أسمائهم:	

غدران بن سعيد بن علي الغامدي	

فهد محمد صالح الداوود	

أسامة جاسم عبد العزيز العنيزي 	

محمد بن احمد بن عي�سى الهاشم	

فهد رياض يوسف إبراهيم الربيعة	
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الشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية: -4-4-

لدى الشركة عدد من الشركات التابعة المؤسسة خارج المملكة وعددها )7( سبعة وفق التفاصيل التالية: 	

ملخصرعنر :شركاتر :تابعةر خا جر :سعودية(جل ددو9 :(2-3ر مقر 

اسم الشركة 
التابعة

تاريخ التأسيسرقم السجل التجارينسبة الملكيةرأس مال الشركةالكيان القانونيالنشاطالعنوان

شركة المدار لتجارة 
الورق )المدار(*

اإلمارات العربية 
المتحدة

تأسست لغرض 
تجميع وفرز الورق 

واالتجار به

ذات مسؤولية 
محدودة

AED 300000%100521807

 	1424/04/29
)الموافق

2003/06/29م(

الشركة المغربية 
لصناعة الورق**

المغرب

انتاج المواد 
األولية لصناعة 

الورق والبيع 
بالجملة للورق – 
استيراد وتصدير

ذات مسؤولية 
محدودة

MAD 1000000%10065246902010/06/14م

شركة المدار لتجارة 
الورق

المغرب 

تصميم وإنتاج 
وصناعة 

منتجات الكرتون 
والورق والزجاج 

والبالستيك

ذات مسؤولية 
محدودة

 MAD 1,000,000%10065221362013/02/06م

شركة المدار لتجارة 
الورق

األردن 

إعادة تصنيع 
مخلفات 

البالستيك التالف 
تجميع المخلفات 

وإعادة تدويرها

ذات مسؤولية 
محدودة

JOD 100000%10015942
 	1429/03/02

)الموافق 
2008/03/10م(

شركة األردنية 
السعودية لتحويل 

الورق
األردن 

صناعة وطباعة 
وتغليف الورق 

الصحي والمناديل 
المبللة 

ذات مسؤولية 
محدودة

JOD 50000%10022096
 	1431/07/10

)الموافق 
2010/06/22م(

الجزائر شركة المدار للورق

إعادة تدوير المواد 
غير المعدنية – 
صناعة أدوات 

مختلفة من الورق

ذات مسؤولية 
محدودة

DZD 17,200,000%1000006160975386322006/11/14م

شركة مصنع الجذور 
لصناعة محارم الورق

تحويل الورقالكويت
ذات مسؤولية 

محدودة
KD2,100,000%85337949

 	1432/04/15
)الموافق 

2011/03/20م(

المصدر: الشركة

 على إغالقها وشطب سجلها التجاري. 
ً
* جاري العمل حاليا

 نزاع قضائي حول عقد بيع المصنع في المغرب وقد تقدمت الشركة بثالث دعاوى ضد المشتري )السيد عبد الهادي علي( لبطالن عقد البيع بسبب عدم تحديد الثمن بشكل واضح وصريح ودعوى استرداد ملكية 
ً
**يوجد حاليا

الشركة )بصفتها البائع( خاصة وأن من وقع نيابة عن الشركة في ابراء ذمة المشتري ال يملك الصالحية بذلك. وما زالت القضايا منظورة أمام المحاكم المغربية في مراكش )لمزيد من التفاصيل حول القضية الرجاء االطالع على 
الفقرة الفرعية 9-10 »التقا�سي« من هذا القسم(.

الحكومية - -4- الجهات  تفرضها  التي  النظامية  المتطلبات  حسب  المستمرة  االلتزامات 
على الشركة وشركاتها التابعة بصفتها "صاحب الترخيص" 

تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة وشركاتها التابعة االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة  -4-4-

الشركة األم - 

رقم  	 بموجب شهادة  الرئي�سي الجديد  المقر  الرياض حيث  مدينة  في  التجاري  السجل  إدارة  لدى  التسجيل  لناحية  التجاري  السجل  بنظام  ملتزمة  الشركة 
)2050028141( وتاريخ 1415/01/10هـ )الموافق 1994/06/20م( والتي تنتهي صالحيتها في 1445/01/0910هـ )الموافق 2023/06/28م(.

 مع التعديالت الجديدة التي أدخلت على نظام الشركات وذلك بعد أخذ موافقة وزارة  	
ً
الشركة ملتزمة بنظام الشركات وقد تم اعداد النظام األسا�سي للشركة تماشيا

التجارة على مسودة النظام األسا�سي المقترح وتمت الموافقة عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة )غير العادية( بتاريخ 1441/03/07هـ )الموافق 
2019/11/04م( وتم اعتماده من قبل إدارة حوكمة الشركة )وزارة التجارة( بتاريخ 1441/04/08هـ )الموافق 2019/12/05م(. 

لدى الشركة عالمة تجارية تم تسجيلها لدى وزارة التجارة )إدارة العالمات التجارية( بالرقم )1435017993( تحت الفئة )16( وهي إحدى فئات العالمات التجارية  	
والتي تختص بالكيماويات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، راتنج اصطناعي غير 
معالج، بالستيك غير معالج، أسمدة، مركبات إخماد النيران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد دباغة، مواد اللصق 
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المستخدمة في الصناعة(، وسيمكن ذلك الشركة من وضع اسمها وشعارها على الواجهة الخارجية للمبنى أو المكاتب التي تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل 
العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقا لنظام العالمات التجارية. 

كما ان الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية استخراج شهادة عضوية في غرفة التجارة والصناعة للمقر الرئي�سي بموجب الشهادة رقم )1664( وتاريخ 	
2020/01/19م وتنتهي صالحيتها في 2023/07/28م. 

الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية عكس أي تعديل على بيانات السجل التجاري خالل مدة 30 يوم من حدوث التعديل حيث تم تحديث بيانات السجل 	
التجاري لناحية أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وذلك وفق ما هو مبين في هذه النشرة. وبالنسبة للعضو المنتدب )م.عبدالله العنزي( سيتم إضافة اسمه في السجل 
 أنه لم يتم عرض موضوع التعيين خالل اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت بتاريخ 2020/06/30م   

ً
التجاري بعد اعتماد التعيين من قبل الجمعية العامة. علما

الشركة ملتزمة بنظام الشركات الذي يلزم تبيان رأس مال الشركة على ورقها الرسمي وكافة الوثائق التي تستخدمها مع الغير وعكس التعديالت التي تطرأ على رأس 	
المال حيث تمت اإلشارة إلى مبلغ رأس المال الحالي وفق ما هو مبين في هذه النشرة. 

الشركات التابعة - 

لدى الشركة ثالث شركات تابعة وجميعها ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري واالشتراك في عضوية غرفة التجارة والصناعة. 	

باستثناء الشركة السعودية لالستثمار والتطوير والصناعي، تم تسجيل شعار لـ )الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات( و)الشركة السعودية لتحويل 	
الورق( كعالمة تجارية.

 لنظام 	
ً
لم يتم تحديث عقود التأسيس لـ )الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات( و)الشركة السعودية لالستثمار والتطوير والصناعي( وذلك وفقا

بتاريخ  القرى(  )أم  الرسمية  بالجريدة  والمنشر  2015/11/10م(  )الموافق  1437/01/28هـ  وتاريخ  )م/3(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الجديد  الشركات 
1437/01/22هـ )الموافق 2015/12/04م(، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/79( وتاريخ 1439/07/25هـ )الموافق 2018/04/11م(.

تم تحديث شهادات السجل التجاري للشركات التابعة وذلك وفق متطلبات نظام السجل التجاري ونظام الشركات اللذين يلزمان عكس أية تعديالت تحصل في 	
البيانات المقدمة لوزارة التجارة خالل 30 يوم من حصول التغيير أو التعديل وقد تم عكس اسم رئيس مجلس إدارة الشركة كمدير عام لكل الشركة التابعة. 

 لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/01/21م بعزل المهندس/حسان 	
ً
تم تحديث بيانات السجل التجاري للشركة الشقيقة ) شركة غاز الشرق المحدودة( تنفيذا

مريزن عسيري من منصبه كعضو منتدب وبالتالي كف يده عن إدارة الشركات التابعة للمجموعة وتلك التي تملك فيها الشركة حصص وأسهم. هذا وتجدر اإلشارة إلى 
صدور قرار مجلس اإلدارة باجتماع رقم 75 بتاريخ 2020/03/25م بتعيين المهندس/فهد الداوود ممثل عن الشركة السعودية لصناعة الورق بمجلس المديرين 
 عن المهندس/حسان 

ً
 عن المهندس/حسان عسيري وتم تعديل سجلها التجاري لناحية عكس اسم المهندس/فهد الداوود بدال

ً
لشركة غاز الشرق المحدودة بدال

عسيري.

كما بتاريخ 2019/12/31م تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركات التابعة نصف رأسمالها، وبحسب متطلبات المادة )181( من نظام الشركات، فإنه يتوجب على 	
مديري كل شركة دعوة الشركاء لالجتماع للنظر في استمرار الشركة أو حلها، ويجب شهر قرار الشركاء - سواء باستمرار الشركة أو حلها - على موقع وزارة التجارة 
واالستثمار. وستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها. الشركات 
التابعة ملتزمة بأحكام المادة )181( من نظام الشركات كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، حيث وافق الشركاء في كل شركة باإلجماع على استمرار عمليات الشركة 
مع تقديم الدعم المالي من الشركة األم لتغطية خسائرها وتم نشر قرارات الشركاء هذه على موقع وزارة التجارة. وفي حال عدم تمكن الشركات التابعة أعاله من 
عكس نتائج هذا الدعم في القوائم المالية للسنة المالية التالية وعدم تمكنها من خفض الخسائر عن نسبة )50%( من رأسمالها فستكون الشركة األم أمام خيارين 
ال ثالث لهما وهما: تقديم تعهد جديد من الشركة بالمحافظة على الشركات التابعة من خالل تقديم دعم مالي لها على أن يتم إظهار النتيجة في الميزانية التالية أو 
تصفيتها، خاصة وأن تخفيض رأس المال بإلغاء أسهم إلطفاء الخسائر غير مسموح به للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز خسائرها )50%( من رأس 
المال، وذلك وفق أحكام المادة )177( من نظام الشركات. وفي حال تعذر إصدار قرار باستمرار هذه الشركات أو بحلها، فإن ذلك سوف يؤدي إلى اعتبارها منقضية 

بقوة النظام.

لم تقم الشركة وشركاتها التابعة بتسجيل اسم نطاق وعنوان البريد إلكتروني المستخدم من قبلها في كافة مستنداتها وأوراقها الرسمية ومراسالتها التي تتم 	
عبر الوسائل التقنية )وتشمل X@saudipaper.com وwww.saudipaper.com(؛ أال تستخدم الشركة المواقع االلكترونية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة 

كمنصة إلكترونية لعرض منتج أو بيعه أو تقديم خدمة أو اإلعالن عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها. 

الشركة وشركاتها التابعة ليس لديها اتفاقيات مع موزعين أساسين أو من الباطن ولم تقم بتعيين وكالء أو ممثلين تجاريين كما أنها لم تمنح أي شخص )طبيعي أو 	
معنوي( أي امتياز تجاري لبيع وتسويق منتجاتها أو خدماتها )سواء داخل المملكة أو خارجها( وبالتالي فهي غير ملزمة بالتسجيل لدى وزارة التجارة وفق متطلبات 

نظام الوكاالت التجارية. 

»مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات« من القسم 2 )»عوامل المخاطرة«(، فإن  باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي الفقرة الفرعية 2 -21-1
الشركة وشركاتها التابعة ملتزمة بأنظمة وتعليمات وزارة التجارة كما بتاريخ نشر هذه النشرة.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل 	4-4-

الشركة األم - 

الشركة كغيرها من المنشآت والشركات المسجلة والتي تعمل في المملكة ملزمة بتقديم اقراراتها الزكوية والضريبية خالل 120 يوم من انتهاء السنة المالية وذلك 	
لغرض تجديد الشهادة التي تصدر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. 

تم تسجيل الشركة بصفتها مكلف بموجب الرقم الضريبي المميز )3004250647( وقد حصلت على شهادة زكاة حتى عام 2019م بالرقم )1110674162( وتاريخ 	
1441/08/02هـ )الموافق 2020/03/26م( وهي صالحة حتى تاريخ 1442/09/18هـ )الموافق 2021/04/30م(. تم سداد مستحقات 2006م و2007م و2019م 

وعليه تم اصدار شهادة زكاة غير مقيدة. 

الشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحت الرقم الضريبي )300425064700003( 	
بموجب شهادة صدرت بتاريخ 1438/12/02هـ )الموافق 2017/09/11م(. وهي شهادة اشتراك تصدر مرة واحدة من دون حاجة لتجديدها وليس لها تاريخ انتهاء .
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الشركات التابعة -: 

باستثناء )الشركة السعودية لالستثمار والتطوير والصناعي( والتي تعتبر شركة غير نشطة )Dormant�Company(؛ فإن الشركات التابعة ملتزمة بنظام الهيئة العامة  	
للزكاة والدخل لناحية التسجيل وتقديم اإلقرارات.

لم تقم الشركة السعودية لالستثمار والتطوير والصناعي بالتسجيل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بصفة مستقلة كمكلف حيث يتم تضمينها في االقرارات الزكوية  	
 لتعميم الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم )36025/5/1437( 

ً
التي تقدمها الشركة األم وهي تندرج كذلك ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة األم )وذلك سندا

لعام 2016م(.

باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة كما بتاريخ نشر هذه النشرة بأنظمة الضريبة والدخل واللوائح التنفيذية 
والتعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  4-41-

الشركة األم: 

 لشهادة السعودة المستخرجة من مكتب العمل.  	
ً
تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم الموحد )4- 2234( وفقا

وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية للوزارة وتم استخراج شهادة السعودة بتاريخ 1442/01/01هـ )الموافق 2020/08/20م( 
لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات والبالغة )21,8%( وهي مصنفة ضمن خدمات المعادن والصناعات الكيماوية وتقع 

في النطاق األخضر المتوسط - متوسطة فئة )ج(. 

كما في 2020/09/06م بلغ عدد الموظفين في الشركة 318 موظف بينهم )70( موظف سعودي و)248( موظف غير سعودي. 	

 رقم استقدام -700 )7001370589( وفق ما هو مبين في السجل التجاري.  	
ً
لدى الشركة أيضا

 راجع  	
ً
لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية )HR�Manual( تم اعدادها عام 2012م ولم يتم اعتمادها وفق متطلبات الالئحة التنفيذية لنظام العمل )فضال

الفقرة الفرعية 2-1-24 »مخاطر أخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم« من القسم 2 )»عوامل المخاطرة«(.

الشركات التابعة -:

الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات: تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم الموحد )1- 1982(  	
 لشهادة السعودة المستخرجة من مكتب العمل. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية 

ً
وفقا

االجتماعية وتم استخراج شهادة السعودة بتاريخ 1442/01/01هـ )الموافق 2020/08/20م( لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج 
نطاقات والبالغة )20,14%( وتقع في النطاق األحمر. 

كما في 2020/09/06م بلغ عدد الموظفين في الشركة 92 موظف بينهم )18( موظف سعودي و)74( موظف غير سعودي. 	

 رقم استقدام -700 )7001386353( وفق ما هو مبين في السجل التجاري.  	
ً
لدى الشركة أيضا

لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية )HR�Manual( معتمدة من قبل مكتب العمل بالرقم )1241( وتاريخ 1428/01/19هـ )الموافق 2007/02/07م(. 	

 لشهادة  	
ً
الشركة السعودية لتحويل الورق: تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم الموحد )4- 27543( وفقا

السعودة المستخرجة من مكتب العمل. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
وتم استخراج شهادة السعودة بتاريخ 1442/01/01هـ )الموافق 2020/08/20م( لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات 

والبالغة )26,39%( وتقع في األخضر المرتفع - متوسطة فئة )ج(. 

كما في 2020/09/06م بلغ عدد الموظفين في الشركة 304 موظف بينهم )85( موظف سعودي و)219( موظف غير سعودي. 	

 رقم استقدام -700 )7001428890( وفق ما هو مبين في السجل التجاري.  	
ً
لدى الشركة أيضا

لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية )HR�Manual( معتمدة من قبل مكتب العمل بالرقم )1/1417( وتاريخ 1426/04/27هـ )الموافق 2005/06/04م(. 	

وبالنسبة إلى الشركة السعودية لالستثمار والتطوير والصناعي الشركة مسجلة فقط في السجل التجاري ولم تستكمل باقي إجراءات التأسيس حيث أنها تعتبرها  	
منشأة ذات أغراض خاصة لالستثمار في دولة الكويت والمغرب.

إن التباين في أعداد الموظفين المسجلين في التأمينات االجتماعية والمسجلين على مسير الرواتب للشركة وشركاتها التابعة سببه انتداب وإعارة موظفين فيما بين  	
شركات المجموعة.

باستثناء ما تم ذكره في القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، فإن الشركة وشركاتها التابعة ملتزمة كما بتاريخ نشر هذه النشرة بنظام العمل والالئحة التنفيذية 
والتعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية .



117

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية-4-4-
تم فتح ملفات للشركة وشركاتها التابعة لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وفقا للتالي:

الشركة األم: رقم االشتراك )200039386(. الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك 	
بتاريخ  تنتهي  )الموافق 2020/08/20م( والتي  التأمينات االجتماعية رقم )34128236( وتاريخ 1442/01/01هـ  المهنية وذلك ووفقا لشهادة  بفرع األخطار 

1442/02/01هـ )الموافق 2020/09/18م(*.

الشركة السعودية لتحويل الورق: رقم االشتراك )200079035(. الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغير 	
السعوديين االشتراك بفرع األخطار المهنية وذلك ووفقا لشهادة التأمينات االجتماعية رقم )34130638( وتاريخ 1442/01/01هـ )الموافق 2020/08/20م( والتي 

تنتهي بتاريخ 1442/02/01هـ )الموافق 2020/09/18م(*.

الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات: رقم االشتراك )13244537(. الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين السعوديين 	
)الموافق  التأمينات االجتماعية رقم )34126486( وتاريخ 1442/01/01هـ  المهنية وذلك ووفقا لشهادة  بفرع األخطار  السعوديين االشتراك  لغير  وبالنسبة 

2020/08/20م( والتي تنتهي بتاريخ 1442/02/01هـ )الموافق 2020/09/18م(*.

بالنسبة إلى الشركة السعودية لالستثمار والتطوير والصناعي، هي مسجلة فقط في السجل التجاري ولم تستكمل باقي إجراءات التأسيس حيث أن الشركة األم 	
تعتبرها منشأة ذات أغراض خاصة لالستثمار في دولة الكويت والمغرب. لم يتم قيد الشركة  لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وذلك لعدم قيام الشركة 

بتوظيف أي شخص وبالتالي لم تتمكن الشركة من الحصول على شهادة التزام من المؤسسة.

*تجدر اإلشارة بأن المؤسسة العامة للتأمينات تمنح المنشآت المسجلة لديها شهادات التزام تكون صالحيتها لمدة شهر واحد )بحد أق�سى( وهي قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

باستثناء ما تم ذكره في القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، فإن الشركة وشركاتها التابعة ملتزمة كما بتاريخ نشر هذه النشرة بنظام التأمينات االجتماعية واللوائح 
التنفيذية وتعليمات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية )"وزارة البلديات"(-4-4-

ينبغي استخراج رخصة بلدية للمكاتب اإلدارية والمنشآت الصناعية حتى تتمكن الشركة من تشغيلها مع األخذ باالعتبار أن البلدية تتطلب الوثائق التالية: 	
صورة السجل التجاري وصورة عقد التأسيس )النظام األسا�سي( وصورة من عقد اإليجار وصورة من فسح البناء للمبنى أو المنشاة الصناعية أو المحل التجاري 
والمستودع الذي تم االستئجار فيه وصورة من ترخيص المكتب العقاري وتصوير المبنى من بعد ويشمل اللوحة )مع نسخة عن فاتورة اللوحة وتسجيل ملكية 

العالمة التجارية للشركة ليتم استخدامها على الواجهة( باإلضافة إلى ترخيص الدفاع المدني.

قامت الشركة باستئجار مكاتب مقرها داخل )مدن الصناعية في الدمام( وبالتالي فإنها ال تخضع لمتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني وبالتالي 	
يكتفى برخصة التشغيل الصادرة عن مدن بموجب رخصة رقم )594144122009152( وهي صالحة حتى تاريخ 2020/09/30م.

الشركة التابعة )الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات( ملتزمة بمتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية وقامت استخراج الرخص الالزمة لتشغيل 	
 للتفصيل التالي:

ً
مخازنها التي تشغلها وتمارس أنشطتها من خاللها وفقا

ملخصرعنر خصر :بل2يةر :تابعةر:لشركةر :سعوديةرإلعادةر :ت2-يرر:لو قر- :مخلفاترجل ددو9 :(2-3ر مقر 

نوع 
الترخيص

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيصصاحب الترخيصالغرض

رخصة البلدية

لإلفادة بان الشركة 
ملتزمة بمتطلبات 

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية

الشركة السعودية 
إلعادة التدوير للورق 

والمخلفات
40031754531

1436/12/04	 )الموافق 
2015/09/17م(

1446/12/04	 )الموافق 
2025/05/31م(

أمانة منطقة الرياض – 
بلدية السلي

رخصة البلدية

لإلفادة بان الشركة 
ملتزمة بمتطلبات 

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية

الشركة السعودية 
إلعادة التدوير للورق 

والمخلفات
40102423971

1441/11/22	 )الموافق 
2020/07/13م(

1447/03/26	 )الموافق 
2025/09/18م(

أمانة منطقة الرياض – 
بلدية السلي

شهادة تأهيل 
مقاول 

وثيقة تفيد بتأهيل 
الشركة للعمل كمقاول 

)نشاط: الصيانة 
والنظافة(* 

الشركة السعودية 
إلعادة التدوير للورق 

والمخلفات
4000286851

1440/08/11	 )الموافق 
2019/04/16م(

1441/02/10	 )الموافق 
2019/10/09م(**

أمانة منطقة الرياض – 
وكالة الخدمات

المصدر: الشركة

 على دراسة استمارة التأهيل وتقرير الكشف الميداني لمواقع الشركة لمعاينة المعدات والموظفين والعمالة، فقد تم تأهيل الشركة للعمل في مجال جمع ونقل نفايات المحالت التجارية ومخلفات األنقاض في مدينة 
ً
*بناءا

 للشروط والضوابط الصادرة من أمانة منطقة الرياض.
ً
الرياض وفقا

 على استكمال متطلبات البلدية لناحية السور والمواقف الخاص بالموقع.
ً
** لغرض التجديد جاري العمل حاليا
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اما فيما يخص الشركة التابعة )الشركة السعودية لتحويل الورق( تم اصدار 3 رخص بلدية و3 رخص سالمة لمنشاتها )بما فيها المستودعات والمخازن( حتى تاريخ  	
نشر هذه النشرة؛ وفقا للتفصيل التالي:

ملخصرعنر خصر :بل2يةر- :سالمةر :تابعةر:لشركةر :سعوديةر:تحويلر :و قرجل 7دو9 :(2-3ر مقر 

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار/ التجديدرقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص

شهادة سالمة
لإلفادة بان الشركة ملتزمة 

بمتطلبات وزارة الشؤون 
البلدية والقروية

الشركة السعودية 
لتحويل الورق

41-000345522-2
1441/12/21	 )الموافق 

2020/08/11م(
1442/12/21	 )الموافق 

2021/07/31م(

المدير ية العامة للدفاع 
المدني )مركز السالمة 

الميداني بالسلي(

شهادة سالمة
التزام الشركة بشروط 

السالمة الخاصة بالدفاع 
المدني

الشركة السعودية 
لتحويل الورق

)مستودع القصيم(

1- 00054225941
1441/09/20	 )الموافق 

2020/05/13م(
1442/09/20	 )الموافق 

2021/05/2م(
المديرية العامة للدفاع 

المدني

شهادة سالمة
التزام الشركة بشروط 

السالمة الخاصة بالدفاع 
المدني

الشركة السعودية 
لتحويل الورق

)مستودع جده(

1-00040148014
1441/07/17	 )الموافق 

2020/03/12م(
1442/07/17	 )الموافق 

2021/03/1م(
المديرية العامة للدفاع 

المدني

رخصة البلدية
ترخيص مزاولة نشاط 

تجاري

الشركة السعودية 
لتحويل الورق

)فرع الرياض(

40092187953--
1446/09/9	 )الموافق 

2025/03/9م(
وزارة الشئون البلدية 

والقروية

رخصة البلدية
ترخيص مزاولة نشاط 

تجاري

الشركة السعودية 
لتحويل الورق

)فرع القصيم(

4073445040--
1446/07/16	 )الموافق 

2025/01/16م(
وزارة الشئون البلدية 

والقروية

رخصة البلدية
ترخيص مزاولة نشاط 

تجاري

الشركة السعودية 
لتحويل الورق

)فرع جده(

39111330487--
1442/06/19	 )الموافق 

2021/02/1م(
وزارة الشئون البلدية 

والقروية

المصدر: الشركة

بالنسبة إلى الشركة السعودية لالستثمار والتطوير والصناعي، هي مسجلة فقط في السجل التجاري ولم تستكمل باقي إجراءات التأسيس حيث أنها تعتبرها منشأة  	
ذات أغراض خاصة لالستثمار في دولة الكويت والمغرب. ال يوجد أي صك ملكية أو عقد ايجار باسم الشركة ولم يتم اصدار رخصة بلدية ورخصة سالمة لمقرها 

الرئي�سي حتى تاريخ نشر هذه النشرة.

باستثناء ما تم ذكره في الفقرة الفرعية )2-1-21(: »مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات« من القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه 
النشرة، ال يوجد أي مخالفات على الشركة وشركاتها التابعة في البلدية.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية )"وزارة الصناعة"( -4-4-

لدى الشركة ترخيص الصناعي رقم )1039( وتاريخ 1439/04/07هـ )الموافق 2017/12/25م( والذي ينتهي بتاريخ 1442/04/06هـ )الموافق 2020/11/21م(  	
وتلزم وزارة الصناعة الشركة بااللتزام بالشروط االتية وذلك من اجل المحافظة على تراخيصها الصناعية

كذلك لدى الشركة التابعة )الشركة السعودية لتحويل الورق( ترخيص صناعي رقم )1072( وتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( والذي ينتهي  	
بتاريخ 1442/04/08هـ )الموافق 2021/11/13م( وتلزم وزارة الصناعة الشركة وشركتها التابعة بااللتزام بالشروط االتية وذلك من اجل المحافظة على تراخيصها 

الصناعية:

االلتزام بمواد قانون )نظام( التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية. - 1

أن يتناسب إجمالي التمويل مع النشاط المرخص له.- 2

يتقيد صاحب الترخيص بالتقدم فورا للوزارة للحصول على الترخيص الصناعي النهائي قبل البدء في اإلنتاج وتبليغ الوزارة بتاريخ اإلنتاج التجاري. - 3

االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للحصول على مواصفات المنتجات والعمل بموجبها. - 4

االلتزام بمواد النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية والحصول على موافقة بيئية للصناعات التي تقع ضمن الفئة الثالثة والفئة الثانية من هذا النظام قبل - 5
البدء في تنفيذ المشروع*. 

الحصول على ترخيص الدفاع المدني وااللتزام بمعايير واشتراطات السالمة الصناعية حسب ما ورد بنظام الدفاع المدني ولوائحه التنفيذية. والتقيد - 6
بتعليمات الهيئة العليا لألمن الصناعي بالنسبة للمصانع اإلستراتيجية والحيوية التي يصدر بها قرار من سمو وزير الداخلية – رئيس الهيئة العليا لألمن 

الصناعي**.

الحصول على موافقة البلدية المختصة والتقيد بما يصدر من تعليمات في حال اقامة المصنع خارج المدن الصناعية المرخصة***. - 7

الصناعات التي تحتاج لمشتقات بترولية كلقيم أو كوقود في عملياتها اإلنتاجية، يلزمها الحصول على خطاب تخصيص من وزارة البترول والثروة المعدنية.- 8

التقيد بمعايير كفاءة الطاقة.- 9

عدم ضم شركاء آخرين قبل الحصول على موافقة الوزارة.- 10
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ال يعطي هذا الترخيص الحق لصاحبه القيام بجمع أموال أو بيعه أو التصرف دون الحصول على موافقة الوزارة.- 11

*لدى الشركة رخصة بي�ية للتشغيل صادرة من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة بالرقم )828 ش 41536/39( وهي صالحة حتى تاريخ 2020/07/04م.

لدى الشركة التابعة )الشركة السعودية لتحويل الورق( رخصة بي�ية للتشغيل صادرة من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة بالرقم )35464( وهي صالحة حتى تاريخ 2021/07/06م.

** الشركة غير ملزمة بإصدار ترخيص الدفاع المدني كونها تخضع ألحكام وشروط الهيئة السعودية للمدن الصناعية مدن وقد اصدرت رخصة تشغيل لهذه الغاية بالرقم )594144122009152( وهي صالحة حتى 
تاريخ 2020/09/30م.

***وبالنسبة للشركة التابعة )الشركة السعودية لتحويل الورق( غير ملزمة بإصدار ترخيص دفاع مدني كونها تخضع ألحكام وشروط الهيئة السعودية للمدن الصناعية مدن وقد اصدرت رخصة تشغيل لهذه الغاية 
بالرقم )594144082007054( وهي صالحة حتى تاريخ 2022/04/06م.

باستثناء ما تم ذكره في القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، فإن الشركة وشركاتها التابعة ملتزمة بأنظمة وتعليمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية كما بتاريخ 
نشر هذه النشرة.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )"مدن"(-4-4-

لدى كل من الشركة وشركتها التابعة )الشركة السعودية لتحويل الورق( عقد ايجار مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ولديها رخص تشغيل 	
ويجب االلتزام بشروط الترخيص االتية من اجل المحافظة عليه:

 للنشاط والشروط المحددة في الترخيص الصناعي. ويمتنع عن ممارسة أي أنشطة أخرى أو أغراض غير - 1
ً
 للسجل التجاري وطبقا

ً
استعمال المصنع وفقا

شرعية، أو مخالفة لألنظمة والتعليمات، أو خطرة، أو تسبب إزعاج للغير، أو ضارة بالبيئة أو البنية األساسية للمصنع أو المدينة الصناعية.

يجب أن يكون لدى المرخص له القوى العاملة القادرة والمؤهلة إلدارة وتشغيل وأمن وسالمة المصنع ومرافقه بما في ذلك العاملين.- 2

يلتزم المرخص له بشروط وإجراءات السالمة المعتمدة من »مدن« والتقيد باالشتراطات البيئية والصحية وعدم إسكان العاملين في المصنع.- 3

يلتزم المرخص له بأدلة المعايير واالشتراطات المعتمدة لدى »مدن«.- 4

يلتزم المرخص له بالصيانة والنظافة للمصنع والتخلص من النفايات والمخلفات ورش المبيدات ومكافحة الحشرات والقوارض.- 5

يلتزم المرخص له بتأمين المياه الصالحة للشرب لجميع العاملين بالمصنع ومتابعتها وصيانة خطوط الشبكة لتالفي أي أعطال ومنع التسريبات، ويلتزم - 6
باستخدام خدمات المياه بأنواعها والصرف المقدمة من »مدن« أو أحد المتعاقدين معها مثل المطورين والمشغلين والتنسيق في ذلك مع مزود الخدمة.

ال يحق للمرخص له أن يؤجر أو يتنازل للغير عن األرض المؤجرة محل هذا العقد أو أي جزء منها أو المنشآت القائمة عليها، وال يسمح لغيره بمشاركته في - 7
استخدام األرض أو أي جزء منها، إال بعد حصوله على موافقة »مدن« الخطية المسبقة.

يجب على المرخص له االلتزام بما ورد من بنود أعاله وبما ورد في عقد اإليجار وأي مخالفة لذلك قد يترتب عليه جزاءات حسب الئحة المخالفات والجزاءات - 8
أو إلغاء الرخصة أو إيقاف التشغيل أو سحب األرض.

لدى الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات عقد ايجار مع مدن لغرض استغالل ارض صناعية تقع في نطاق الهيئة السعودية للمدن الصناعية 	
ومناطق التقنية ورقم عقد االيجار )801033( لمدة )20( سنة ويبدأ بتاريخ 1431/03/30هـ )الموافق 2010/03/16م( وينتهي بتاريخ 1451/03/29هـ )الموافق 

2029/08/10م(. لم يتم استخراج رخصة تشغيل لها كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه. 

باستثناء ما تم ذكره في القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، فإن الشركة وشركاتها التابعة ملتزمة بأنظمة وتعليمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية كما بتاريخ نشر 
هذه النشرة.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية-4-4-

تلزم الهيئة الشركات المدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج ال سّيما االلتزام 	
باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية وتقرير مجلس اإلدارة ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات 
 تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في النتائج المالية للسنة المالية الحالية مع فترة المقارنة بحيث تشمل األسباب 

ً
لنتائجها المالية، وعلى الشركة أيضا

جميع بنود إعالن النتائج المالية.

تجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لمالءة شركات المساهمة العامة فقد صدر بتاريخ 1438/01/23هـ )الموافق 2016/10/24م( قرار مجلس الهيئة رقم )2016-130-1( 	
بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات 
الجديد، وتم تعديل مسماها لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من رأس 
مالها«، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1 - 77 - 2018 وتاريخ 1439/11/05هـ )الموافق 2018/07/18م(؛ قامت الشركة بتاريخ 2019/09/30م 

باإلعالن عن بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة )52,7%( من رأس المال. 

كما أن الشركة ملتزمه بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة فيما يخص عملية تخفيض رأس مال الشركة 	
حيث تبين أنه بتاريخ 1441/03/07هـ )الموافق 2019/11/04م( وافقت الجمعية العامة الغير عادية على تخفيض رأس مال الشركة من 245,000,000 ريال 
قبل التخفيض إلى بعد التخفيض 92,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 62.45%. وتكون عدد األسهم قبل التخفيض 24,500,000 سهم وبعد التخفيض 

9,200,000 سهم وكان قد سبق ذلك حصول الشركة على موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة على تخفيض رأس المال.

كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باإلفصاح على مراحل عن مواكبتهم للتحول لمعايير المحاسبة الدولية. وبتاريخ 2017/01/01م، أعلنت 	
الشركة في موقع تداول عن التزامها بذلك.

وبالنسبة لالئحة حوكمة الشركات، يتضمن الجدول أدناه ملخص ألهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة. 	
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9/ب
يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح 

 لنظام الشركة األساس.
ً
المساهمين والشركة وفقا

مجلس اإلدارة
ملتزمة – معتمدة بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 12/27/ 

2018م.

8/أ
االلكتروني  الموقع  في  اإلدارة  لعضوية مجلس  المرشحين  المعلومات عن  توفير نسخة من 

للشركة
مجلس اإلدارة

ملتزمة – يتم نشر معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس 
اإلدارة في الموقع االلكتروني للشركة وموقع تداول.

تشكيل لجنة المراجعة5/12 و54
الجمعية 

العامة 
للمساهمين

ملتزمة – تم التعيين من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 
2018/06/27م. 

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 الالئحة من قبل الجمعية العامة المنعقدة 
والتحديثات  التعديالت  اعتماد  وتم  2018/06/27م  بتاريخ 
المدخلة على الالئحة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 

2019/05/23م.

الموافقة على القوائم المالية لعام 2018م6/12
الجمعية 

العامة 
للمساهمين

ملتزمة - تم اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2018م من 
قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2019/05/23م.

الموافقة على التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام 2018م7/12
الجمعية 

العامة 
للمساهمين

ملتزمة - تم اعتماد تقرير مجلس االدارة للسنة المالية 2018م 
من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2019/05/23م.

9/12 و81
تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة على 

تقاريرهم.

الجمعية 
العامة 

للمساهمين

المالية  للسنة  الحسابات  مراجع  تقرير  اعتماد  تم   - ملتزمة 
)البسام  مراجع حسابات  تعيين  على  التصويت  وتم  2018م 
حسابات  لمراجعة  المتحالفون(  المحاسبون   – وشركائه 
الشركة عن الربع الثاني والثالث والرابع والسنوي عن العام 
2019م والربع األول من العام 2020م وتحديد اتعابه من قبل 

الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2019/05/23م.

13/د
نشر اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكان وجدول أعمالها قبل الموعد بواحد 

 على األقل في الموقع االلكتروني للشركة.
ً
وعشرين يوما

ملتزمةمجلس اإلدارة

14/ج
االتاحة 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

مكتوبـة  منها: وضـع سياسـة  عليها  العام  واإلشراف  الداخلية  للرقابة  أنظمة وضوابط  وضع 
لمعالجة حاالت »تعـارض المصـالح« الفعلية والمحتملـة لكـل مـن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
وإساءة  ومرافقها،  الشـركة  أصـول  استخدام  إساءة  ذلك  ويشمل  والمساهمين،  التنفيذية 
التصرف الناتج عن 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 تضارب المصالح من قبل مجلس 
اإلدارة بتاريخ 12/27/ 2018م وتم تعديلها واعتماد النسخة 

الجديدة من قبل المجلس بتاريخ 2020/02/25م

3/22
وضـع سياسـات ومعـايير وإجراءات واضحة ومحـددة للعضـوية فـي مجلـس اإلدارة، ووضـعها 

موضـع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

الجمعية 
العامة 

للمساهمين

المدخلة  والتحديثات  التعديالت  اعتماد  تم   - ملتزمة 
بتاريخ  المنعقدة  العامة  الجمعية  قبل  من  الالئحة  على 
نسخة  اعتماد  تم  2020/03/12م  وبتاريخ  2019/05/23م. 

محدثة ومعدلة لالئحة من قبل الجمعية العامة العادية.

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.

سـرية  علـى  والمحافظـة  والمـوردين  العمـالء  مـع  جيـدة  عالقـات  إلقامـة  مناسـبة  وآليـات 
المعلومـات المتعلقة بهم.

مجلس اإلدارة
ملتزمة – تم اعتماد الئحة تنظيم العالقة مع اصحاب المصالح 

من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 12/27/ 2018م. 

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.

ملتزمةمجلس اإلدارة
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13/22 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

لجنة   – المراجعة  )لجنة  رئيسية  لجان  يوجد   – ملتزمة 
الترشيحات والمكافآت(؛ وكان يوجد لجنة تنفيذية تم الغائها 
)الموافق  بتاريخ  1439/07/05	  اإلدارة  مجلس  قبل  من 
المجلس  ,وافق  2020/03/25م  وبتاريخ  2018/03/22م( 
على إعادة تفعيلها وتم تعيين أعضاء جدد واعتماد الئحة عمل 

اللجنة التنفيذية بعد إدخال التعديالت عليها 

1/23
اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام 

واالختصاصات والمسؤوليات الموكولة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.
مجلس اإلدارة

ملتزمة – تم االطالع على مصفوفة الصالحيات والمعتمدة من 
رئيس مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/07/01م

2/23

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 – تم االطالع على مصفوفة الصالحيات والمعتمدة من 
رئيس مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/07/01م

مجلس اإلدارةتعيين الرئيس التنفيذي25
ملتزمة – تم التعيين من قبل مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد 

بتاريخ 2020/03/17م

مجلس اإلدارةوضع الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها.5/26
ملتزمة – تم اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة من قبل مجلس 

اإلدارة بتاريخ 2019/12/22م. 

10/26
والمكافآت  الثابتة،  المكافآت  مثل  للعاملين،  منح 

ُ
ت التي  المكافآت  وأنواع  سياسة  اقتراح 

المرتبطة باألداء، والمكافآت في شكل أسهم.
مجلس اإلدارة

ملتزمة باقتراحات لجنة الترشيحات والمكافات – كما بتاريخ 
نشر هذه النشرة ال يوجد برنامج منح أسهم للموظفين وتسري 
HR( على الموظفين أحكام نظام العمل ودليل الموارد البشرية

)guidebook

43
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 – تم اعتماد الئحة تضارب المصالح من قبل مجلس 
اإلدارة بتاريخ 12/27/ 2018م؛ وتم تعديلها واعتماد النسخة 

الجديدة من قبل المجلس بتاريخ 2020/02/25م

55/ب/4
و74

تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته. 
مجلس اإلدارة

ملتزمة - يوجد مدير مجموعة التدقيق الداخلي وهو السيد/ 
لجنة  قبل  من  بتعيينه  التوصية  تم  البديوي  عبدالرحمن 
المراجعة 2020/05/29م – وتم استصدار قرار بالتمرير من 

قبل المجلس بتاريخ 2020/05/29م العتماد التعيين. .

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

المدخلة  والتحديثات  التعديالت  اعتماد  تم   - ملتزمة 
بتاريخ  المنعقدة  العامة  الجمعية  قبل  من  الالئحة  على 

2019/05/23م.

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 تمهيدا
باألداء،  اتباع معايير ترتبط  السياسة  تلك  في  العامة، عل أن يراع  العتمادها من الجمعية 

واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

الجمعية 
العامة 

للمساهمين

المدخلة  والتحديثات  التعديالت  اعتماد  تم   - ملتزمة 
بتاريخ  المنعقدة  العامة  الجمعية  قبل  من  الالئحة  على 

2019/05/23م.

3/65
إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة 

التنفيذية.

لجنة 
المكافآت 

والترشيحات

ملتزمة – يوجد سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس 
إدارة الشركة.

مجلس اإلدارةنشر إعالن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في الموقع االلكتروني للشركة.68
وتبعه  2019/11/03م  بتاريخ  كان  اعالن  اخر   – ملتزمة 
بتاريخ  الترشح  طلبات  تقديم  مهلة  تمديد  عن  الحاقي  اعالن 

2019/12/02م

84
سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكواهم أو اإلبالغ عن الممارسات 

المخالفة
ملتزمةمجلس اإلدارة

ملتزمةمجلس اإلدارةسياسة للسلوك الم�ي والقيم األخالقية86

89
سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءات وأنظمته اإلشرافية بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح 

الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية
ملتزمةمجلس اإلدارة

نشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع االلكتروني للشركة91/ب
اإلدارة 

التنفيذية
ملتزمة

ملتزمةمجلس اإلدارةقواعد حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع األحكام اإللزامية94

المصدر: الشركة

 من اثنين من المساهمين والذي 	
ً
بتاريخ1441/03/01هـ )الموافق 2019/10/29م( أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عبر موقع تداول، أنها استلمت خطابا

يملكون أكثر من )5%( من رأس مال الشركة يطلب فيه عقد اجتماع لجمعية عامة عادية للتصويت على عزل السادة أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين، والتصويت 
على انتخاب مجلس إدارة جديد. تمت االستجابة لطلب المساهمين بتاريخ 2020/02/20م حيث تمت الدعوة لعقد الجمعية العامة للمساهمين للنظر بطلبات 
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 أن المساهمين مقدمي طلب 
ً
 عنهم وتم تحديد موعد االجتماع في تاريخ 2020/03/12م ولم تتم الموافقة على بند عزل األعضاء. علما

ً
عزل األعضاء وتعيين بديال

العزل قاموا برفض البند الخاص بعزل أعضاء المجلس خالل اجتماع الجمعية العامة المنعقد في تاريخ 2020/06/30م. 

بتاريخ 2020/01/21م تم عقد اجتماع لمجلس اإلدارة حضره كل األعضاء باإلضافة إلى أمين السر ومسؤول عالقات المستثمرين في الشركة وقد تمت مناقشة  	
أمور جوهرية وهي:

 على المادة )80( من نظام العمل والعمال واإلفصاح بشكل فوري.- 1
ً
التصويت على تأييد قرار رئيس المجلس بفسخ عقد الرئيس التنفيذي بناءا

التصويت على رفع قضية على كل من الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة للمطالبة بمبالغ المساهمين التي صرفت بدون موافقة مجلس - 2
اإلدارة.

التصويت على عزل عضوية الرئيس التنفيذي من مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وكذلك عضويته من مجالس إدارات الشركات التابعة التي تمتلكها ورفع - 3
قضية عليه السترداد أموال الشركة.

التصويت على تعيين أمين السر.- 4

مناقشة التجاوزات األخيرة من قبل رئيس المجلس واتخاذ الالزم حيالها والتصويت على إقالته من رئاسة المجلس. - 5

لم يتمكن المجلس من حسم عدد من المسائل بسبب تعادل أصوات من جهة وعدم تمكنهم من اتخاذ قرار مناسب من جهة أخرى بسبب عدم اتباع اإلجراءات  	
النظامية؛ وفيما يلي نورد بعض المالحظات:

1- قرار فسخ عقد الرئيس التنفيذي:

 )التصويت على تأييد قرار رئيس المجلس  	
ً
حيث ان التعيين تم من قبل المجلس فإن صالحية فسخ العقد تكون لمجلس اإلدارة اال ان الصياغة غير مالئمة قانونيا

بفسخ عقد الرئيس التنفيذي( وانما الصحيح هو التصويت على توصية المجلس بفسخ عقد الرئيس التنفيذي كما ال يجوز لرئيس المجلس ان يقرر في هذا االمر 
قبل عرضه على المجلس للتصويت عليه.

2- رفع قضية على الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للخدمات:

يجوز لرئيس مجلس اإلدارة رفع دعوى نيابة عن الشركة وهو لديه صالحية تمثيل الشركة امام القضاء وفقا لنص المادة 88 من نظام الشركات. 	

3- التصويت على عزل عضوية الرئيس التنفيذي من مجلس اإلدارة والعضو المنتدب:

ليس من صالحية مجلس اإلدارة عزل عضو المجلس وانما يحق فقط للجمعية العامة للمساهمين اتخاذ هذا القرار كونه الجهة التي قامت بتعيين أعضاء المجلس  	
عن طريق االنتخاب وذلك وفقا لنص الفقرة 3 من المادة 68 من نظام الشركات والمادة 19 من النظام االسا�سي وبالتالي فإن قرار المجلس ليس له أي مفاعيل 
 كون 

ً
قانونية او يجب تعديله بحيث يكون على شكل توصية الى الجمعية العامة لعزل العضو. اما الشق الخاص بتجريده من صفة العضو المنتدب يكون صحيحا

مجلس اإلدارة قام بتعيينه بهذا المنصب ويحق له عزله من هذا المنصب.

4- التصويت على تعيين امين سر بدال من المستقيل:

ينبغي على مجلس اإلدارة ان يصوت أوال على قبول استقالة امين السر المستقيل ومن ثم التصويت على تعيين امين سر جديد بدال عنه. 	

5- التصويت على اقالة رئيس المجلس:

من حيث المبدأ يحق للجهة التي عينت رئيس المجلس ان تصوت على عزله من منصب رئيس المجلس على ان يستمر بعضويته في المجلس الن عزل العضو هو من  	
صالحية الجمعية العامة وبالتالي فانه يحق لمجلس اإلدارة ان يقرر في هذا الشأن، ولكن وفقا لنتائج التصويت فقد حاز هذا القرار 4 أصوات بنعم و4 أصوات بال 
وفي هذا الحالة يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس )وفقا للمادة 25 من النظام األسا�سي( وحيث ان القرار المصوت عليه يتعلق بمصلحة رئيس المجلس 
فانه وفقا لالئحة حوكمة الشركات ال سيما مبدأ تعارض المصالح على عضو المجلس االلتزام باالمتناع عن التصويت او المشاركة في اتخاذ قرار عند وجود تعارض 
في المصالح وعليه فإن صوت رئيس المجلس صاحب المصلحة بالقرار يجب اال يحتسب ويكون قرار عزله من منصبه صحيحا كون حاز اغلبية أصوات المجلس. 

وهذا ما تم اإلعالن عنه على موقع تداول في تاريخ 2020/02/19م.

اما فيما يخص عدم احقية المهندس/حسان عسيري بصفته عضو مجلس التصويت على قرار عزل رئيس المجلس من منصبه وحيث ان قرار العزل أعاله غير  	
صحيح لألسباب المبينة فيعتبر صوته صحيحا حيث ال يزال عضو في المجلس الى ان تقرر الجمعية العامة عزله. 

 عنهم وتم تحديد موعد االجتماع في تاريخ  	
ً
بتاريخ 2020/02/20م تمت الدعوة لعقد الجمعية العامة للمساهمين للنظر بطلبات عزل األعضاء وتعيين بديال

2020/03/12م.

بتاريخ 2020/03/12م صدر قرار الجمعية العامة )العادية( وتضمن قرارات جوهرية فيما يخص إعادة تشكيل مجلس اإلدارة ولم تتم الموافقة على بند عزل  	
 على طلب اثنين من المساهمين )يملكون أكثر من 5% رأس المال( وهم رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل وعبد العزيز بن رائد بن عبد 

ً
األعضاء بناءا

الرحمن المشعل )ولمزيد من التفاصيل عن قرارات الجمعية العامة هذه، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية 9-5-1 أعاله من هذا القسم(. 

وبالنسبة لقواعد طرح األوراق المالية الصادرة عن الهيئة، لم تلتزم الشركة بالمادة 63 التي تلزم الشركات المدرجة باالفصاح الفوري في حال حدوث أي نزاع أو  	
تقا�سي يساوي أو يزيد عن 5% من صافي أصول الشركة، حيث لم يتم اإلفصاح عن الشكوى بخصوص عملية قييد المبالغ العائدة لعملية بيع األرا�سي )بقيمة 
25 مليون ريال( والتي تقدمت بها الشركة بتاريخ 2020/06/17م لدى مخفر شرطة المنطقة الصناعية في الظهران وتم احالتها إلى دائرة التحقيق وقيدها برقم 

 أن الشركة قد قامت باإلعالن عن ذلك في تاريخ 2020/08/31م.
ً
)12948( ومازالت منظورة أمام النيابة العامة. علما

باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي الفقرة الفرعية رقم 2-1-25 )»المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة«( القسم 2 )»عوامل المخاطرة«(، فإن الشركة ملتزمة بالئحة حوكمة الشركات 
كما بتاريخ نشر هذه النشرة.
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العقود الجوهرية- -4-
عقود وتعامالت األطراف ذات العالقة-4-4-

لدى الشركة تعامالت وعقود مع أطراف ذوي عالقة التالية بياناتهم:	

ملخصرتعامالترأطر فرذ ترعالمةرخال3رعامر8د0دمر-9د0دمجل 9دو9 :(2-3ر مقر 

قيمة المعاملةطبيعة المعاملةالعضو صاحب المصلحةالعالقةجهات ذات عالقة

2018م

شريك/ كبار المالك*شركة فالكم للخدمات المالية
األستاذ/ بدر سليمان الصليع والذي يمثل شركة فالكم في مجلس 

إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق.
150,000بدل أتعاب استشارات

شريك/ كبار المالك*شركة فالكم للخدمات المالية
األستاذ/ بدر سليمان الصليع والذي يمثل شركة فالكم في مجلس 

إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق.
1,040,000توزيع أرباح

2019م

شركة زميلةشركة غاز الشرق
المهندس حسان مريزن عسيري والذي يمثل الشركة في مجلس 

مديرين شركة الغاز

6,777,102شراء غاز 

1560,000توزيعات أرباح مستلمة

المصدر: الشركة

*كما في عام 2018م، حيث قامت شركة فالكم ببيع أسهمها عام 2019م.

باستثناء ما ذكر أعاله ال يوجد لدى الشركة عقود وتعامالت مع أطراف ذات عالقة ويشمل ذلك أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين وكبار التنفيذيين واقاربهم. 	

عقود وتعامالت ذات صلة باألصول العقارية 	4-4-
العقارات المملوكة من الشركة -4	4-4-

ال يوجد لدى الشركة أي عقارات او أرا�سي مسجلة باسمها كمالك.

تمتلك الشركات التابعة عدد من العقارات واالنشاءات بموجب صكوك نظامية صادرة عن الجهات المختصة داخل المملكة وخارجها.

تفاصيلر :عقا  تر :مملوكةرمنرمبلر :شركةر-شركاتهار :تابعةجل 0دو9 :(2-3ر مقر 

رقم الصكالموقع #
المساحة 
متر مربع

وجهة 
االستخدام

مالحظاتالمالك

1
قطعة رقم 47 من المخطط 2359 بحي 

السلي – شرق الرياض
مستودع 5/125003,360

الشركة السعودية 
إلعادة التدوير للورق 

والمخلفات

بتاريخ 1434/02/18هـ )الموافق 
2012/12/31م( اشترى السيد/طارق بن 
مطلق بن عبدالله المطلق عدد 5 أرا�سي 

)3 في مدينة جدة و2 في مدينة الرياض( 
وقد تبقى في ذمته لصالح الشركة مبلغ 

لم يتم سداده. بالنسبة ألرض السلي تشير 
المادة )7( من عقد البيع أنها مؤجرة من 

المشتري للشركة لمدة عام واحد تبلغ 
. وقد تم 

ً
)3.75( مليون ريال تدفع مقدما

اثباتها كمصارف تمويلية وليس كمصاريف 
ايجار ولم تسجل خالل عام 2012م بل 

خالل عام 2013م.

خالل عام 2016م تم مقايضة جزء من 
أرض حي الخمرة بجدة السابق استرداده في 

عام 2014م بنسبة )65%( مع األرضين في 
السلي )بمدينة الرياض(.

وبتاريخ 1441/07/01هـ )الموافق 
2020/02/25م( تم تقديم دعوى في مبلغ 
 منظورة 

ً
مالي ضد طارق المطلق وهي حاليا

لدى المحكمة العامة بالرياض.
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رقم الصكالموقع #
المساحة 
متر مربع

وجهة 
االستخدام

مالحظاتالمالك

2
القطع 1/27 و2/27 3/27 و4/27 من 
أصل القطعة 27 من المخطط 1351 

بحي السلي شرق الرياض
مستودع 15/2016521,532

الشركة السعودية 
إلعادة التدوير للورق 

والمخلفات

بتاريخ 1434/02/18هـ )الموافق 
2012/12/31م( اشترى السيد/طارق بن 
مطلق بن عبدالله المطلق عدد 5 أرا�ضي 

)3 في مدينة جدة و2 في مدينة الرياض( 
وقد تبقى في ذمته لصالح الشركة مبلغ 

لم يتم سداده. بالنسبة ألرض السلي تشير 
المادة )7( من عقد البيع أنها مؤجرة من 

المشتري للشركة لمدة عام واحد تبلغ 
. وقد تم 

ً
)3.75( مليون ريال تدفع مقدما

اثباتها كمصارف تمويلية وليس كمصاريف 
ايجار ولم تسجل خالل عام 2012م بل 

خالل عام 2013م. 

خالل عام 2016م تم مقايضة جزء من 
أرض حي الخمرة بجدة السابق استرداده في 

عام 2014م بنسبة )65%( مع األرضين في 
السلي )بمدينة الرياض(. 

وبتاريخ 1441/07/01هـ )الموافق 
2020/02/25م( تم تقديم دعوى في مبلغ 
 منظورة 

ً
مالي ضد طارق المطلق وهي حاليا

لدى المحكمة العامة بالرياض.

عقارات خارج المملكة

3

-MO-465999.06-2009النقيرة – المملكة األردنية الهاشمية
شركة المدار لتجارة 

الورق

MO-6249595-2014القطنة – المملكة األردنية الهاشمية
األردنية السعودية 

لتحويل الورق

-1673 147027المنامة – مملكة البحرين4
شركة المدار لتدوير 

الورق

شركة شخص واحد تأسست في مملكة 
البحرين ومملوكة 100% من الشركة 

التابعة )الشركة السعودية التدوير للورق 
والمخلفات(

المصدر: الشركة

 ال يوجد أي حقوق متصلة بعقارات الشركة سواء كان رهن او وقف. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة، بلغت القيمة الدفترية للعقارات مبلغ  	
ً
وباستثناء ما ذكر آنفا

)28,909,075( ريال ثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وتسعة أالف وخمسة وسبعون ريال وفق التالي:

بلغت القيمة الدفترية لقطعة أرض السلي )صك رقم 5/12500( مبلغ وقدره )574,328( ريال.- 1

بلغت القيمة الدفترية لقطعة أرض السلي )صك رقم15/20165( مبلغ وقدره )4,737,150( ريال.- 2

بلغت القيمة الدفترية لقطعة أرض في األردن )صك رقم MO-465-2009( مبلغ وقدره )908,982( ريال.- 3

بلغت القيمة الدفترية لقطعة أرض في األردن )صك رقم MO-6249-2014( مبلغ وقدره )2,458,670( ريال.- 4

كذلك تملك الشركة قطعتي أرض خارج السعودية من دون أن يتم استصدار صكوك ملكية لها. 

بلغت القيمة الدفترية لقطعة األرض في دولة الكويت مبلغ وقدره )14,186,760( ريال. األرض مملوكة من قبل شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة )بمسمى - 1
تجاري شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق المحدودة( والتي تملك فيها الشركة التابعة )الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي( نسبة %85.

 بلغت القيمة الدفترية لقطعة األرض في المغرب مبلغ وقدره )1,536,499( ريال. األرض مملوكة من قبل شركة المدار لتجارة الورق المحدودة المملوكة %100 - 2
من قبل الشركة.
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عقود ايجار العقارات	4	4-4-

ابرمت الشركة وشركاتها التابعة عدد من عقود اإليجار بصفتها مستأجر وهي عبارة عن أرا�سي لبناء منشاتها الصناعية واستخدامها كمكاتب أو مستودعات. 	

لم تبرم الشركة اي عقد بصفتها مؤجر. وفيما يلي نبذة عن عقود االيجار:	

تفاصيلر :عقا  تر :مستأجرةرمنر :شركةجل ددو9 :(2-3ر مقر 

عقد ايجار أرض مصنع الشركة السعودية لصناعة الورق – المدينة الصناعية )عقد رقم -805516(:

نوع العـقد/ 
إيجار

المؤجـر: -
وزارة الصناعة والكهرباء )إدارة المدينة الصناعية بالدمام(- الطرف األول

المستأجر: -
الشركة السعودية لصناعة الورق – الطرف الثاني

المدينة الصناعية بالدمام – المنطقة الشرقية المدينة والموقع

ايجار أرض فضاء موضوع العقد

إيجار أرض فضاء من الوزارة إلقامة مصنع حسب المخططات المعتمدة في المدينة الصناعية.الغرض

1419/01/15	 )الموافق 1998/05/11م( تاريخ توقيع العقد

مدة العقد وتجديد 
العقد

مدة العقد )25( خمسة وعشرون سنة ويجدد لفترة أو فترات ال تزيد كل منها عن مدة العقد األصلية بنفس الشروط وأي شروط أخرى يوافق عليها الطرفان.

قيمة اإليجار 
وطريقة الدفع

يبلغ قيمة اإليجار السنوي محل العقد األسا�سي ألف ومائة وثمانية عشر ريال وثالثة وستون هلله )1118.63( ريال كبدل إيجار اسمي لألرض بواقع )هللتين( للمتر المربع 
الواحد؛ 

ومبلغ ثالثة االف وثالثمائة وخمسة وخمسون ريال وتسعون هلله )3355.90( كبدل صيانة للمنشآت العامة بالمدينة بواقع )ست هلالت( للمتر المربع الواحد. ويدفها 
.
ً
المستأجر سنويا

فسخ العقد

في حالة استعمل المؤجر األرض المخصصة له لغير األغراض الصناعية المتفق عليها أو إن قام بتأجير األرض للغير او قام بالتنازل عن استئجار األرض أو عن ملكية المباني 
واآلالت التي تقام عليها الى مستأجر جديد دون حصوله على موافقة مسبقة من الوزارة يترتب عليه النتائج التالية:

يدفع الطرف األول للوزارة مبلغ )5000( ريال كغرامة متفق عليها مع إزالة أسباب المخالفة خالل الفترة التي تحددها الوزارة.- 1

إن لم تتم إزالة المخالفة في الوقت المحدد يدفع المستأجر المخالف )5000( كغرامة متفق عليها وتحدد له مهلة أخرى إلزالة أسباب المخالفة مع االنذار بفسخ العقد- 2

في حال انتهت المهلة الثانية دون ازالة اسباب المخالفة يتم فسخ العقد دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه.- 3

بموافقة المؤجر المسبقةالتأجير من الباطن

كافة األنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية. القانون المطبق

المصدر: الشركة

ملخصرعق2ر ي(ا رأ ضرمصنعر :شركةر :سعوديةرإلعادةر :ت2-يرر:لو قر- :مخلفاتر-ر :م2ينةر :صناعيةجل ددو9 :(2-3ر مقر 

نوع العـقد/ 
إيجار

المؤجـر: -
وزارة الصناعة والكهرباء )إدارة المدينة الصناعية بالدمام( - الطرف األول

المستأجر: -
الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات– الطرف الثاني 

المدينة الصناعة بالدمام – المنطقة الشرقيةالمدينة والموقع

إيجار أرض فضاء موضوع العقد 

إيجار أرض فضاء من الطرف األول إلقامة مصنع حسب المخططات المعتمدة في المدينة الصناعية.الغرض

1422/01/08هـ )الموافق 2001/04/02م(. تاريخ توقيع العقد

مدة العقد وتجديد 
العقد

مدة العقد )25( خمسة وعشرون سنة ويجدد لفترة أو فترات ال تزيد كل منها عن مدة العقد األصلية بنفس الشروط وأي شروط أخرى يوافق عليها الطرفان.

قيمة اإليجار 
وطريقة الدفع

 كبدل ايجار اسمي لألرض بواقع )هللتين( للمتر المربع الواحد ومبلغ )2745( ألفان وسبعمائة وخمسة 
ً
 ومقدما مبلغ )915( تسعمائة وخمسة عشر رياال

ً
يدفع المستأجر سنويا

 كبدل صيانة للمنشآت العامة بالمدينة بواقع )ست هلالت( للمتر المربع الواحد.
ً
وأربعون رياال

فسخ العقد

في حالة استعمل المؤجر األرض المخصصة له لغير األغراض الصناعية المتفق عليها أو إن قام بتأجير األرض للغير او قام بالتنازل عن استئجار األرض أو عن ملكية المباني 
واآلالت التي تقام عليها الى مستأجر جديد دون حصوله على موافقة مسبقة من الوزارة يترتب عليه النتائج التالية:

يدفع الطرف األول للوزارة مبلغ )5000( ريال كغرامة متفق عليها مع إزالة أسباب المخالفة خالل الفترة التي تحددها الوزارة.- 1

إن لم تتم إزالة المخالفة في الوقت المحدد يدفع المستأجر المخالف )5000( كغرامة متفق عليها وتحدد له مهلة أخرى إلزالة أسباب المخالفة مع االنذار بفسخ العقد- 2

في حال انتهت المهلة الثانية دون ازالة اسباب المخالفة يتم فسخ العقد دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه.- 3

بموافقة المؤجر المسبقة.التأجير من الباطن

مالحظة
تم توقيع إقرار مستقل )عبارة عن ملحق عقد إيجار أرا�سي المدن الصناعية( يتعهد المستأجر بموجبه بقبول أي زيادة في البدالت قد يفرضها المؤجر تحت طائلة الفسخ في 

حال عدم موافقة المستأجر.

المصدر: الشركة
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بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم )235( وتاريخ 1422/08/27	 )الموافق 2001/11/12م( القا�سي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية  	
ومناطق التقنية – باعتبارها هيئة عامة تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة تتولى مهمة اإلدارة واإلشراف والرقابة على المدن الصناعية- تم تحديث العقد 

 للتفاصيل التالية:
ً
المبرم أعاله والخاص بالشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات لتكون وفقا

ملخصرعق2ر ي(ا رأ ضرمصنعر :شركةر :سعوديةرإلعادةر :ت2-يرر:لو قر- :مخلفاتر-ر :م2ينةر :صناعيةجل لدو9 :(2-3ر مقر 

عقد ايجار أرض مصنع الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات – المدينة الصناعية )عقد رقم -801033(:

نوع العـقد/ 
إيجار

المؤجـر: -
هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية

المستأجر: -
الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات– الطرف الثاني 

المدينة الصناعة بالدمام – المنطقة الشرقيةالمدينة والموقع

إيجار أرض فضاء موضوع العقد 

إيجار أرض فضاء من الطرف األول إلقامة مصنع حسب المخططات المعتمدة في المدينة الصناعية.الغرض

1431/03/30هـ )الموافق 2010/03/16م(تاريخ توقيع العقد

مدة العقد وتجديد 
العقد

 لمدة سنة ما ام يشعر أحد الطرفين األخر بعدم الرغبة في التجديد كتابة قبل نهايته بستين يوم 
ً
مدة العقد )20( عشرون سنة ويجدد تلقائيا

قيمة اإليجار 
وطريقة الدفع

تتألف القيمة اإليجارية مما يلي:

 مقابل إيجار سنوي لألرض
ً
)2هللة( هللتين للمتر المربع سنويا أ-�

 مقابل تكاليف التشغيل والصيانة السنوية.
ً
 وتسعون هللة للمتر المربع سنويا

ً
)0,98( ثمانا ب-�

 من تاريخ بداية كل سنة إيجارية.
ً
 وقبل ثالثين يوما

ً
يلتزم المستأجر بدفع القيمة اإليجار به مقدما

فسخ العقد

في الحاالت االتية:

تأخر المستأجر أو تخلف أو عجز عن سداد االلتزامات المالية مثل القيمة اإليجارية أو الغرامة وذلك بعد انتهاء مدة )15( يوم الثانية الواردة في المادة 12 من العقد. 	

اذا لم يستأنف المستأجر اإلنتاج خالل 3 أشهر من تاريخ التوقف عن اإلنتاج )أو خالل المهلة اإلضافية المحددة في المادة 14 من العقد( 	

اذا أخل المستأجر بااللتزامات المفروضة عليه بموجب العقد وفق المادة )4( وتشمل على سبيل المثال ال الحصر )عدم التزام المستأجر بالمحافظة على البيئة حسب  	
نظام المقاييس واإلجراءات البيئية واألنظمة المعمول بها في مدن وفي النظام العام للبيئة في المملكة؛ وعدم قيام المستأجر بعمل دراسة تقويم األثر البيئي وتقديم 

رخصة بيئية من الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة.

عدم أخذ موافقة مسبقة من مدن عند تعديل الترخيص الصناعي للمستأجر 	

بموافقة المؤجر المسبقة.التأجير من الباطن

مالحظة
لمدن الحق في تعديل قيمة اإليجار ومقابل تكاليف التطوير والتشغيل والصيانة السنوية والرسوم خالل مدة العقد دون اشعار مسبق

تضمنت المادة )4( من العقد جدول 

المصدر: الشركة

عق2ر ي(ا رمصنعر :شركةر :سعوديةر:تحويلر :و قر  :حا:يرعق2ر مقر-ددل0دججل لدو9 :(2-3ر مقر 

نوع العـقد/ 
إيجار

المؤجـر: -
وزارة الصناعة والكهرباء )إدارة المدينة الصناعية بالدمام( - الطرف األول

المستأجر: -
الشركة السعودية لتحويل الورق – الطرف الثاني 

المدينة الصناعة بالدمام – المنطقة الشرقيةالمدينة والموقع

إيجار أرض فضاء موضوع العقد 

إيجار أرض فضاء من الطرف األول إلقامة مصنع حسب المخططات المعتمدة في المدينة الصناعية.الغرض

1423/02/08هـ )الموافق 2002/04/21م(. تاريخ توقيع العقد

مدة العقد وتجديد 
العقد

مدة العقد )25( خمسة وعشرون سنة ويجدد لفترة أو فترات ال تزيد كل منها عن مدة العقد األصلية بنفس الشروط وأي شروط أخرى يوافق عليها الطرفان.

قيمة اإليجار 
وطريقة الدفع

 مبلغ ألف وثالثمائة وستة وثالثون )1,336( ريال كبدل إيجار اسمي لألرض بواقع )هللتين( للمتر المربع الواحد ومبلغ أربعة االف وثمانية رياالت 
ً
 ومقدما

ً
يدفع المستأجر سنويا

)4,008( ريال كبدل صيانة للمنشآت العامة بالمدينة بواقع )ست هلالت( للمتر المربع الواحد.

فسخ العقد

في حالة استعمل المؤجر األرض المخصصة له لغير األغراض الصناعية المتفق عليها أو إن قام بتأجير األرض للغير او قام بالتنازل عن استئجار األرض أو عن ملكية المباني 
واآلالت التي تقام عليها الى مستأجر جديد دون حصوله على موافقة مسبقة من الوزارة يترتب عليه النتائج التالية:

يدفع الطرف األول للوزارة مبلغ )5000( ريال كغرامة متفق عليها مع إزالة أسباب المخالفة خالل الفترة التي تحددها الوزارة.- 1

إن لم تتم إزالة المخالفة في الوقت المحدد يدفع المستأجر المخالف )5000( كغرامة متفق عليها وتحدد له مهلة أخرى إلزالة أسباب المخالفة مع االنذار بفسخ العقد- 2

في حال انتهت المهلة الثانية دون ازالة اسباب المخالفة يتم فسخ العقد دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه.- 3

بموافقة المؤجر المسبقة.التأجير من الباطن

مالحظة
تم توقيع إقرار مستقل )عبارة عن ملحق عقد إيجار أرا�سي المدن الصناعية( يتعهد المستأجر بموجبه بقبول أي زيادة في البدالت قد يفرضها المؤجر تحت طائلة الفسخ في 

حال عدم موافقة المستأجر.

المصدر: الشركة
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ملخصرعقودرإي(ا ر :شركةر :سعوديةر:تحويلر :و قجل ددو9 :(2-3ر مقر 

تاريخ االنتهاء مالحظات مدة االتفاقية تاريخ االتفاقية الغرض من العقد أطراف االتفاقية #

يوجد رخصة بلدية

 
ً
تم التجديد تلقائيا

بموجب إيصال 
سداد.

1442/06/17هـ)الموافق 
2021/01/30م(

سنة ميالدية.

تبدأ من:

1438/05/04هـ )الموافق

2017/02/01م(

1438/04/27هـ )الموافق 
2017/01/25م(

عقد ايجار مستودع بمساحة 
4538 متر مربع.

بمدينة جدة

الشركة السعودية 
لتحويل الورق

و

مؤسسة االيجاز للتجارة

1

يوجد رخصة بلدية

 
ً
تم التجديد تلقائيا

بموجب إيصال 
سداد.

1442/05/17هـ )الموافق 
2021/01/01م(

سنة ميالدية 2020/01/01م

عقد ايجار مستودع بمساحة 
600 متر مربع.

بمنطقة القصيم

الشركة السعودية 
لتحويل الورق

و

محمد بن عبد الرحمن 
التويجري

2

يوجد رخصة بلدية
1442/06/06هـ )الموافق 

2021/01/19م(
سنة �جرية.

1440/04/09هـ )الموافق 
2018/12/16م(

عقد ايجار مستودع بمساحة 
2440متر مربع.

بمدينة الرياض

الشركة السعودية 
لتحويل الورق

و

شركة علي فوزان 
محمد الفوزان وأوالده

3

يوجد رخصة بلدية 2021/01/01م سنة مالية 2020/01/01م عقد ايجار مستودع في الناصرية

الشركة السعودية 
لتحويل الورق

و

شركة المشيطي 
العقارية

4

ال يوجد رخصة بلدية 2023/03/15م 3 سنوات 2020/03/15م
عقد ايجار مستودع بمساحة 

1500م مربع في مدينة خميس 
مشيط

الشركة السعودية 
لتحويل الورق

و

سعد حسين سلطان 

5

المصدر: الشركة

القروض والتسهيالت االئتمانية4-41-

حصلت الشركة على قروض وتسهيالت ائتمانية من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي وبنوك محلية تجارية لتمويل أعمالها التوسعية وتشغيل منشآتها. 	
كما حصلت الشركة التابعة السعودية لتحويل الورق على قرض من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودية؛ وفيما يلي نبذة حول اتفاقيات التسهيالت 

والقروض التي حصلت عليها الشركة والتي ما زالت قائمة كما بتاريخ نشر هذه النشرة:

تفاصيلر :قر-ضر- :تسهيالتر الئتمانيةجل ددو9 :(2-3ر مقر 

التفصيلالجهة المقرضة#

البنك العربي الوطني1

 ان هذه 
ً
التسهيالت االئتمانية بقيمة )6,000,000( ريال وذلك لتمويل اعمال الشركة وتنتهي 1442/02/19هـ )الموافق 2020/10/06م( علما

التسهيالت مضمونة بسند ألمر بقيمة )11,000,000( ريال سعودي موقع من الشركة السعودية لصناعة الورق. بتاريخ 2019/10/30م تمت 
إعادة جدولة التمويل )تمويل التورق( لتصبح مدة التمويل بعد إعادة الجدولة هي سنة وتكون أول دفعة سداد في 2020/01/31م وتنتهي في 

2020/12/31م ويتم السداد بموجب أقساط شهرية شاملة األرباح.

مصرف الراجحي2

تم ابرام اتفاقية التسهيالت االئتمانية في 2017/05/28م وبقيمة )88,800,000( ريال وذلك لتمويل اعمال الشركة لمدة )60( شهر. علما ان 
هذه التسهيالت مضمونة بسند ألمر بقيمة بمبلغ )105,228,000( ريال سعودي. بتاريخ 2020/07/21م تم ابرام عقد بيع سلع )الباالديوم( ضمن 
اتفاقية تسهيالت من نوع المرابحة )تسهيل عقد البيع األجل( وبلغت قيمة الحد األسا�سي مبلغ )78,527,000( ريال لغرض سداد مديونية متعثرة 

وتم االتفاق بأن يكون السداد على النحو التالي: 

)2,000,000( ريال يتم سدادها بحد اق�سى 30 سبتمبر 2020م.	

)3,000,000( يتم سدادها على اقساط شهرية ابتداًء من 31 يوليو 2020م الى 31 ديسمبر 2020م بقيمة 500 الف ر.س )خمسمائة الف 	
ريال سعودي( لكل قسط.

)6,000,000( ريال يتم سدادها على اقساط شهرية ابتداًء من 31 يناير 2021م الى 30 يونيو 2021م بقيمة 1 مليون ر.س )مليون ريال 	
سعودي( لكل قسط

والمبلغ المستحق المتبقي )67,527,000( ريال يستحق بتاريخ 31 يوليو 2021م.	

بنك سامبا3

التسهيالت االئتمانية بقيمة )22,054,773.00( ريال وذلك لتمويل اعمال الشركة وتنتهي في 1441/05/05هـ )الموافق 2018/12/31م(. بتاريخ 
2019/07/22م تمت إعادة جدولة التمويل ومدة التمويل بعد إعادة الجدولة هي 4 سنوات تبدأ من 2019/03/31م وتنتهي في 2023/03/31م 

شاملة فترة سماح سنة من تاريخ االتفاقية ويتم السداد بموجب أقساط ربع سنوية شاملة األرباح ولم تتغير مدة التمويل بعد إعادة الجدولة. 

لدى الشركة قرض قصير األجل بقيمة )19,900,000.00(
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التفصيلالجهة المقرضة#

مصرف االنماء4

التسهيالت االئتمانية بقيمة )275,355,000( ريال وتنتهي 1440/10/27هـ )الموافق 2019/06/30م( علما ان هذه التسهيالت مضمونة بسند 
ألمر بقيمة بمبلغ )275,355,000( ريال سعودي. بتاريخ 1441/11/03هـ )الموافق 2020/06/24م( تمت إعادة جدولة التسهيالت وابرام اتفاقية 
تسهيالت ائتمانية جديدة وينتهي سريان مدة االتفاقية في 2021/05/31م. بلغ سقف التسهيالت االئتمانية مبلغ إجمالي قدره )473,780,261( 
ريال هي عبارة عن ثالثة أنواع من التسهيالت )1( تمويل بيع اجل )تأكيد التزام قائم( بحد تسهيل قدره )168,301,000( ريال لغرض تمويل 
متطلبات رأس المال العامل ومدة التسهيالت )6( ست سنوات ويتم السداد من خالل أقساط ربع سنوية تبدأ بعد مدة السماح )سنة واحدة( 
و)2(تسهيالت من نوع تمويل بيع اجل بحد قدره )199,798,000( ريال لغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل ومدتها )7( سبع سنوات ويتم 
السداد من خالل )14( قسط نصف سنوي تبدأ بعد مدة 6 أشهر من تاريخ أول عملية سحب من التمويل و)3( تسهيل ائتماني من نوع )تمويل 
اعتمادات مشاركة ثم مرابحة في حصة المصرف( بحد قدره )82,261,000( ريال وبحد تسهيل قائم قدره )65,334,305( ريال لمدة اتاحة تنتهي 
في 2021/05/31م وذلك لغرض فتح اعتمادات مستنديه بالمشاركة مع الشركة ومن ثم تمويل الشركة عن حصة المصرف بالمرابحة وذلك 
بغرض استيراد المواد الخام ومستلزمات المصنع وقطع الغيار الالزمة له وتكون مدة االعتمادات سنة واحدة ومدة المرابحة )9( أشهر شاملة مدة 
 األرباح المحتسبة دفعة واحدة في نهاية مدة المرابحة؛ باإلضافة إلى تمويل بيع اجل 

ً
تأجيل االعتمادات )5 أشهر( ويتم سداد مبلغ كل علمية زائدا

)وهو فرعي من التمويل رقم 3أعاله( بحد قدره )60,000,000( ريال وبحد تسهيل قائم قدره )40,346,956( ريال لغرض تمويل متطلبات رأس 
 األرباح المحتسبة دفعة واحدة في نهاية مدة التسهيالت. 

ً
المال العامل لمدة اتاحة تنتهي في 2021/05/31م وتكون مدة التسهيالت )6( أشهر زائدا

وهذه التسهيالت مضمونة بسند ألمر بمبلغ مساٍو لحد التسهيل االئتماني. وقد تم استبدال التعهدات الخاصة بنسب السيولة والرفع المالي التي 
 أن االتفاقية الجديدة تفرض على الشركة عدد من الشروط والتعهدات المالية أبرزها، عدم القيام 

ً
كانت موجودة في االتفاقية السابقة علما

بمايلي دون الحصول على موافقة المصرف المسبقة: 

أ- ترتيب أي التزامات أخرى طويلة األجل ألي جهة أخرى خالل فترة سريان التمويل

ب- عدم توزيع أي أرباح نقدية دون الحصول على موافقة 

 والتي قد تؤثر على قدرة الشركة على سداد 
ً
عدم الدخولفي استثمارات عقارية و/أو نفقات رأسمالية جديدة تزيد عن مبلغ )10( ماليين ريال سنويا

التزاماتها المستحقة تجاه المصرف.كما تلتزم الشركة بتزويد المصرف بأي معلومات مالية متعلقة بمركزها المالي العام )بما في ذلك أي تغيير 
في موقفه المالي أو حدوث أي حالة قد يكون لها تأثير سلبي على مقدرته في الوفاء بالتزاماته( يطلبها المصرف من وقت ألخر فيما يتعلق بأعماله 

ووضعه المالي. 

بنك الرياض5
 بأنها مضمونة بسند ألمر. تمت إعادة 

ً
التسهيالت االئتمانية بقيمة )163,000,000( ريال وتنتهي 1440/09/05هـ )الموافق 10 /2019/05م( علما

جدولة التمويل بتاريخ 2020/01/29م. ومدة التمويل بعد إعادة الجدولة هي سبع سنوات تبدأ من 2020/01/01م وتنتهي في 2026/12/01م 
ويتم السداد بموجب أقساط شهرية.

البنك السعودي لالستثمار6

التسهيالت االئتمانية بقيمة )49,100,000( ريال وتنتهي 1439/09/16هـ )الموافق 2018/05/31م( علما ان هذه التسهيالت مضمونة بسند 
ألمر بمبلغ )49,100,000( ريال سعودي موقع من الشركة السعودية لصناعة الورق. بتاريخ1441/06/16هـ )الموافق 2020/02/10م( تم ابرام 
عقد جديد واعتماد إعادة جدولة التسهيالت إلجمالي المبلغ )41,067,000( لمدة )72( شهر بحد أق�سى. ويفرض البنك تعهدات مالية )بأن ال 
تقل نسبة السيولة للعميل عن 1:1( و)ان ال يتعدى نسبة الرفع المالي عن 1:2( )ولمزيد من التفاصيل حول نسبة سيولة الشركة، الرجاء االطالع 

على الفقرة الفرعية 2-1-15 »مخاطر السيولة« من القسم 2 »عوامل المخاطرة«(

بنك ساب7

التسهيالت االئتمانية بقيمة )47,424,727( ريال وتنتهي 1441/07/04هـ )الموافق 2020/02/28م( علما ان هذه التسهيالت مضمونة بسند 
ألمر بمبلغ )47,424,727( ريال سعودي موقع من الشركة السعودية لصناعة الورق. بتاريخ 2019/10/21م تمت إعادة جدولة التمويل )مرايحة 
تورق( )المبلغ المستحق 12,424,726.05 ريال( ومدة التمويل بعد إعادة الجدولة هي سنة تكون أول دفعة سداد في 2020/01/31م وتنتهي في 

2020/12/31م ويتم السداد بموجب أقساط شهرية شاملة األرباح.

بنك الجزيرة8
التسهيالت االئتمانية بقيمة )8,266,666.68( ريال وتنتهي 1441/07/04هـ )الموافق 2020/02/28م( علما ان هذه التسهيالت مضمونة بسند 

ألمر بمبلغ مساو لحد التسهيل االئتماني. طريقة السداد بشكل شهري تبدأ من مايو 2019م وتنتهي في ديسمبر 2021م.

البنك األهلي9

التسهيالت االئتمانية بقيمة )26,500,000( ريال وتنتهي 1441/06/06هـ )الموافق 2020/01/31م( علما ان هذه التسهيالت مضمونة بسند 
ألمر بمبلغ )29,150,000( ريال والتنازل عن بوليصة التأمين الخاصة بالطرف الثاني لصالح البنك األهلي التجاري بمبلغ ال يقل عن 26,500,000 
ريال سعودي. بتاريخ 2019/08/27م تمت إعادة جدولة التمويل )حد مشترك تيسير تجاري/ اعتمادات استيراد مستندية مرابحة مدورة( ومدة 
التمويل بعد إعادة الجدولة هي لمدة 30 شهر شامل فترة سماح ستة شهور وتكون أول دفعة سداد في 2019/09/30م وتنتهي في 2022/02/28م 
ويتم السداد بموجب أقساط شهرية شاملة األرباح. ويفرض البنك تعهدات مالية )بأن ال تزيد نسبة الرافعة المالية عن 1:1,50( و)بأن ال تتجاوز 

نسبة توزيع االرباح عن 50% من صافي االرباح السنوية وتخضع لموافقة الطرف االول الخطية(.

صندوق التنمية الصناعية السعودي10

التسهيالت االئتمانية بقيمة )19,602,000( ريال وتنتهي في 2020/04/09م + قرض إضافي أجل لغرض تمويل توسعة مشروع )مصنع الشركة( 
 أن الشركة قد تعهدت في كافة األوقات خالل مدة القرض بما يلي: )i( أال تقل 

ً
مبلغ القرض )132,600,000( ريال وتنتهي 2023/03/08م علما

نسبة األصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة عن 1:1 طوال أجل القرض و)ii( أال تزيد نسبة إجمالي المطلوبات إلى صافي القيمة الملموسة 
على 1:3 طوال أجل القرض و)iii( التأمين على النحو الالزم على أصول المصنع ضد األخطار التي يحددها الصندوق و)iv( الرهن على األصول 

الثابتة للمصنع.

11
وزارة المالية )برنامج تحفيز القطاع 

الخاص(

 من تاريخ أول استخدام للتسهيالت ومبلغ )2( 
ً
التسهيالت االئتمانية بقيمة )52( مليون ريال وفق ما يلي )50( مليون ريال تسدد بعد 270 يوم بدءا

مليون ريال يتم سدادها بعد 18 شهر من صرف التسهيالت وسيتم الحصول عليها من قبل بنك الرياض. تشترط االتفاقية عدم قيام المجلس 
بالتوصية بتوزيع أرباح قبل حصوله على موافقة الوزارة. تجدر اإلشارة بأن االتفاقية األساسية لم يتم توقيعها كما بتاريخ نشر هذه النشرة.

المصدر: الشركة



129

لم تلتزم الشركة ببعض األحكام والشروط األساسية المدرجة في اتفاقيات القروض المقدمة من قبل البنوك التجارية، حيث لم تلتزم الشركة بالتعهدات المالية 	
المنصوص عليها في بعض االتفاقيات ولم تقم الشركة بالحفاظ على نسب سيولة ال تقل عن 1 إلى 1؛ كما لم تقم الشركة بالحفاظ على نسبة رفع مالي ال تتعدى 
بحد أق�سى 1:3، مما يسمح للجهة المقرضة بطلب سداد كامل قيمة القرض وقد تباشر بإجراءات التنفيذ الفضائي على الشركة. تم االتفاق مع كافة الجهات 

المقرضة على إعادة هيكلة قروض الشركة. 

وكما بتاريخ 2020/07/31م بلغ الرفع المالي نسبة 1:9.	

يبين الجدول التالي تفاصيل حول تاريخ انتهاء توفير التسهيالت والمبالغ المسددة حتى تاريخ 1441/01/01هـ )الموافق 2020/08/20م(. 	

تفاصيلر :قر-ضر- :تسهيالتر الئتمانيةجل 7دو9 :(2-3ر مقر 

الجهة الممولة#
المبالغ المستخدمة* 

)بالريال السعودي(
الحد االئتماني )ريال(

تاريخ انتهاء توفير 
التسهيالت

 المبالغ المسددة* 
)بالريال السعودي(

تواريخ العقود 
المعادة هيكلتها

قرض طويل األجل

2020/06/24م2019/06/303,522,000.00م196,276,000.00199,798,000.00مصرف اإلنماء 1

2020/07/21م2019/07/27500,000.00م78,027,000.0078,527,000.00مصرف الراجحي2

2019/10/30م2020/10/063,500,000.00م2,500,000.006,000,000.00البنك العربي الوطني 3

2020/05/222,300,000.00م6,666,666.688,966,666.68بنك الجزيرة4

2019/08/27م2020/01/317,950,000.00م18,550,000.0026,500,000.00البنك األهلي التجاري5

2020/01/29م.2019/05/106,839,000.00م152,211,000.00159,050,000.00بنك الرياض6

7
البنك السعودي البريطاني 

)ساب(
2019/10/21م2020/02/287,233,333.38م5,166,666.6212,400,000.00

2019/07/22م2020/06/289,718,585.50م17,136,905.6726,855,491.17مجموعة سامبا المالية8

2020/02/10م2020/08/212,450,000.00م38,617,000.0041,067,000.00البنك السعودي لالستثمار9

10
صندوق التنمية الصناعية 

السعودي
31,500,000.0037,802,000.006,302,000.00

546,651,238.97596,966,157.850.0050,314,918.88اإلجمالي

قرض قصير االجل**

2020/06/24م2019/06/307,524,589.53م74,736,410.4782,261,000.00مصرف اإلنماء 1

2019/10/30م2020/10/060.00م5,000,000.005,000,000.00البنك العربي الوطني2

3
البنك السعودي البريطاني 

)ساب( 
2019/10/21م2020/02/283,923,900.18م31,100,825.8735,024,726.05

2019/07/22م2020/12/310.00م19,900,000.0019,900,000.00مجموعة سامبا المالية4

130,737,236.34142,185,726.0511,448,489.71اإلجمالي 

677,388,475739,151,88461,763,408.59إجمالي القروض

المصدر: الشركة

* كما بتاريخ 1441/01/01هـ )الموافق 2020/08/20م(

**قرض قصير األجل

باستثناء ما ذكر أعاله، ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو تسهيالت بنكية ولم تبرم أي اتفاقيات من نوع اإليجار التمويلي مع أي من البنوك السعودية وغير 	
السعودية. 

 من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها وأنها لم تقدم أي ضمانات ألي قروض ألعضاء مجلس اإلدارة أو موظفيها مع الغير، ولم تفتح أي اعتمادات 	
ً
 نقديا

ً
لم تقدم قرضا

بنكية. كما ان الشركة لم تمنح قروضا ألي من الموظفين باستثناء الدفعات المقدمة على الراتب والتي تحتسب من بدل السكن و/أو النقل بحسب عقد العمل. 
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العقود والتعامالت المتعلقة بكبار العمالء -4-4-
لدى الشركة تعامالت مع عدد من كبار العمالء خالل األعوام 2017م- 2018م – 2019م وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعامالت ما يلي:

تفاصيلر :عقودر- :تعامالترمعركبا ر :عمالءجل 8دو9 :(2-3ر مقر 

حجم التعامل عام 2019محجم التعامل عام 2018محجم التعامل عام 2017ماسم العميلم

-19,969,224.2420,028,735,54شركة شمسان لمنتجات األوراق1

GHI(20,202,364.4030,240,087.5118,618,784.23( شركة يونيشارم الخليج لمنتجات النظافة2

17,747,422.3517,115,313.5122,254.101.92شركة مصنع دار ديباج لمحارم الورق3

-13,550,775.6028,854,596.76شركة مصنع طيبة لمنتجات الورق4

-24,710,468.2020,200,236.70شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق5

25,521,481,41-13,169,492.85شركة المعالي لصناعة محارم الورق6

14,405,154.25-9,069,837.75الشركة الوطنية لصناعة اإلسفنج والبالستيك 7

113,400,944.14-283,363,997.60الشركة السعودية لتحويل الورق8

401,783,579116,438,970.02194,200,465.95اإلجمالي

المصدر: الشركة

 للتالي: 	
ً
كذلك لدى الشركة التابعة )الشركة السعودية لتحويل الورق( تعامالت مع كبار العمالء خالل األعوام 2018م-2019م وفقا

تفاصيلر :عقودر- :تعامالتربينر :شركةر :سعوديةر:تحويلر :و قر-كبا ر :عمالءجل 9دو9 :(2-3ر مقر 

حجم التعامل عام 2019محجم التعامل عام 2018ماسم العميلم

24,332,824.0013,968,437.05شركة مجموعة العزيزية بانده )هايبر بنده(1

23,490,600.008,148,275.62شركة العزيزية بانده )هايبر بنده( للتغليف الخاص2

12,852,848.0012,784,222.86شركة أسواق العثيم3

-5,334,818.60شركة الثالجة العالمية 4

-4,245,748.54مؤسسة الموجة القادمة للتجارة5

4,378,062.56-مركز الحمدان للبالستيك 6

4,021,418.44-مؤسسة سلطان عبدالله الدهمش للتجارة

3,074,441.73-الماجد للبالستيك

70,256,839.1446,374,858.26اإلجمالي

المصدر: الشركة

باإلضافة الى ما ورد أعاله تتعامل الشركة وشركاتها التابعة مع بعض العمالء من خالل أوامر بيع وبدون عقود طويلة االجل أو اتفاق مكتوب؛ وقد بلغت نسبة أوامر  	
البيع حوالي )17%( من إجمالي التوريدات كما بتاريخ 2019/12/31م.

العقود والتعامالت مع مقدمي خدمات -4-4-
اتفاقية خدمات محاسبية: بتاريخ 2019/06/30م أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة مهنية سعودية )مراجع حسابات مرخص له بالعمل في المملكة( لتدقيق  	

حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2019/12/31م وللفترات المالية المنتهية في 30 يونيو 2019م، 30 سبتمبر 2019م و31 مارس 2020م وإبداء الرأي حول 
القوائم المالية وإجراء المراجعة وفق المعايير المالية الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ووفق متطلبات نظام الشركات ونظام الشركة األسا�سي. 
وقد تم التصويت أثناء انعقاد الجمعية العامة العادية على اختيار مراجع حسابات من بين مراجعي الحسابات المرشحين من قبل لجنة المراجعة إلعداد القوائم 
 بنظام الشركات واألنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة وتمت الموافقة على 

ً
المالية )البسام وشركائه( و)شركة بيكر تيلي وشركائه محاسبون قانونيون( عمال

تعيين البسام وشركائه )المحاسبون المتحالفون( من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1440/10/20هـ )الموافق 2019/06/23م( إلعداد القوائم 
المالية. العالقة التعاقدية مع مراجع الحسابات الخارجي مازالت مستمرة حتى تاريخ 2021/03/31م.

اتفاقية تقديم خدمات اكتوارية: أبرمت الشركة بتاريخ 1440/05/21هـ )الموافق 2019/01/27م( اتفاقية مع شركة سعودية للحصول على تقييمات اكتوارية  	
من مزايا نهاية الخدمة للموظفين في المملكة العربية السعودية. كما في 31 ديسمبر 2018م وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 19 )»معيار المحاسبة الدولي 19«(. 

العالقة التعاقدية غير مستمرة وأن خدمة االكتوراي تقدم مرة في كل نهاية العام.

اتفاقية تعيين محاسب معتمد لتقديم استشارات للشركة فيما يخص الزكاة والضريبة بتاريخ 1440/07/17هـ )الموافق 2019/03/24م( أبرمت الشركة اتفاقية  	
خدمات استشارية فيما يخص الزكاة والضريبة وتقديم االقرارات الضريبية والزكوية لعام2018م. العالقة التعاقدية مازالت مستمرة كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار 

هذه.

اتفاقية تعيين مكتب محاماة سعودي تم ابرامها بتاريخ 2020/01/28م لتقديم خدمات قانونية ذات صلة بقضايا الشركة في المغرب ومتابعة العمل مع  	
المحاميين في مراكش نيابة عن الشركة. وتسري االتفاقية حتى انتهاء القضية باسترداد حقوق الشركة في المغرب وما يشملها من قضايا التعويض ضد الخصم 

)السيد بن عبدالهادي علي(. العالقة التعاقدية مازالت مستمرة كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه.
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التقاضي- 4-0-
كما بتاريخ نشر هذه النشرة، يوجد دعوتين مقامتين على الشركة وموضوعها )مطالبة مالية بمبلغ 13 مليون ريال( ودعوى أخرى مقامة ضدها )مطالبة مالية بقيمة 	

15 مليون ريال( وفق االتي:

ج2-3ر :2عا-ىر :مقامةرض2ر :شركةجل 0لو9 :(2-3ر مقر 

المدعى عليهالمدعي
صفة 

المتخاصمين
مالحظةحالة القضيةموضوع القضيةالمحكمة

عبد الكريم 
النهير

عبد الرحمن ال - 1
عبيد

بدر سليمان - 2
الصليع

حسان بن مريزن - 3
عسيري 

فهد سعد الشعيبي- 4

المدعي )عضو سابق 
لمجلس اإلدارة(

المدعى عليهم 
جميعهم أعضاء 

سابقين في المجلس 
باستثناء المدعى 
عليه رقم 4 وهو 
ما زال عضو في 

المجلس

لجنة الفصل في 
منازعات األوراق 

المالية

المطالبة بتعويض 
)وقدره 15 مليون 

ريال( بسبب عزله من 
عضوية المجلس من 

دون سبب مشروع

بتاريخ 2019/03/04م قررت لجنة 
الفصل في المنازعات األوراق المالية 
رد الدعوى لعدم اختصاص اللجنة. 

قدم المدعي استئناف للقرار لدى 
لجنة االستئناف فقضت اللجنة 

بإلغاء القرار وإعادته للجنة الفصل 
فنظرت اللجنة الدعوى بعد احالتها 

لها من لجنة االستئناف وتمسكت 
بقرارها األول وصدر قرارها بتاريخ 

2019/07/15م القا�سي بعدم 
االختصاص واعادتها للجنة 

االستئناف. 

كما بتاريخ نشر هذه النشرة ما زالت 
الدعوى امام لجنة االستئناف في 
منازعات األوراق المالية بناء على 

االستئناف التي تقدم به المدعي لقرار 
لجنة الفصل في منازعات األوراق 

المالية.

عبد الله العنزي 
)عضو مجلس 
إدارة الشركة(

الشركة السعودية - 1
لصناعة الورق

عبد الرحمن ال عبيد - 2
)عضو سابق في مجلس 

إدارة الشركة(

بدر سليمان - 3
الصليع)عضو سابق في 

مجلس إدارة الشركة(

حسان بن مريزن - 4
عسيري )عضو سابق في 

مجلس إدارة الشركة(

فهد سعد الشعيبي - 5
)عضو حالي في مجلس 

إدارة الشركة( 

 لجنة الفصل في 
منازعات األوراق 

المالية

المطالبة بتعويض 
بمبلغ )15( مليون 

بسبب عزله من 
عضوية المجلس

بتاريخ 2019/07/15م صدر قرار 
اللجنة القا�سي بالتمسك بقرارها 
الصادر بتاريخ 2018/11/04م في 
الدعوى المقيدة برقم )39/358( 

وتاريخ 2018/09/09م والمعاد 
قيدها برقم )40/227( وتاريخ 

2019/06/10م صدر قرار من اللجنة 
بعدم االختصاص. قدم المدعي 

استئناف للقرار لدى لجنة االستئناف 
فقضت اللجنة بإلغاء القرار وإعادته 

للجنة الفصل فنظرت اللجنة 
الدعوى بعد احالتها لها من لجنة 

االستئناف وتمسكت بقرارها القا�سي 
بعدم االختصاص واعادتها للجنة 

االستئناف. 

بتاريخ 2020/03/25م وافق مجلس 
اإلدارة على االتفاقية المعتمدة 
من رئيس المجلس بالتسوية مع 
المهندس/عبدالله العنزي فيما 

يخص القضايا التي بينه وبين 
الشركة.

بتاريخ 2020/08/10م، صدر 
قرار لجنة االستئناف في منازعات 
األوراق المالية بإلغاء قرار لجنة 

الفصل في منازعات األوراق المالية 
رقم )2553/ل/د2019/1 لعام 

1440	( وصرف النظر عن الدعوى 
ضد كل من )1-الشركة الشركة 
وأعضاء المجلس )فهد الشعيبي 

ود.عبدالرحمن صالح العبيد( وقررت 
كذلك رفض طلبات المدعي في 

مواجهة كل من من السادة/ حسان 
العسيري وبدرسليمان الصليع(

وبالنسبة التفاقية التسوية، 
فقد تم ابرامها في تاريخ 

2020/02/23م حيث تم 
االتفاق بين الطرفين على 
أن تقوم الشركة بالتنازل 

عن القضايا )القضية 
رقم 13777 لعام 1440	 

بالمحكمة التجارية بالرياض 
والقضية رقم 14420

لعام 1440	 بالمحكمة 
التجارية بالرياض والقضية 
رقم213/40 والمعاد قيدها 
بالرقم 288/40 لدى لجنة 

االستئناف في منازعات 
األوراق المالية( وجميعها ضد 

المهندس/عبدالله العنزي؛ 
وأن يقوم األخير بالتنازل عن 
القضية رقم 1439/358	 
والمنظورة بلجنة الفصل 

في منازعات األوراق المالية 
والمعاد قيدها باالستئناف 

برقم 1440/227	 ضد 
الشركة وأعضاء المجلس 

)فهد الشعيبي ود.عبدالرحمن 
صالح العبيد( بلجنة 

االستئناف في منازعات 
األوراق المالية وتستمر 

 من السادة/ 
ً
القضية ضد كال

حسان العسيري وبدرسليمان 
الصليع(. كذلك تم االتفاق 
على اعتبار التسوية بمثابة 
اتفاق نهائي ملزم للطرفين 
بهدف انهاء جميع القضايا 

القائمة حتى تاريخ االتفاقية.

المصدر: الشركة 
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كما بتاريخ نشر هذه النشرة، تقدمت الشركة وشركاتها بدعاوى وفق االتي: 	

ج2-3ر :2عا-ىر :مقامةرمنر :شركةجل دلو9 :(2-3ر مقر 

المدعي
المدعى 

عليه
صفة 

المتخاصمين
المحكمة

موضوع 
القضية

المبلغ المتنازع 
عليه

مالحظةحالة القضية

الشركة
عبدالله 

العنزي

- المدعي الشركة 
وتكون ممثلة برئيس 

المجلس أو من 
ينتدبه

- المدعى عليه: عضو 
مجلس إدارة حالي

المحكمة 
التجارية 
بالرياض 
)الدائرة 
التجارية 
السابعة(

طلب تعويض 
بخصوص )عقد 

ماركوم( 

مطالبة مالية 
)40( مليون ريال 

بسبب أخطاء في 
االدارة )ولمزيد 
من التفاصيل 
الرجاء االطالع 

على الفقرة 
الفرعية 1-5-9 

»تشكيل مجلس 
اإلدارة« من 

الفقرة 9-5 »إدارة 
الشركة« من هذا 

القسم(. 

اخر إجراء قبل التنازل 
عن الدعوى حضور 

وكيل الشركة من دون 
أن يحضر المدعى 
عليه رغم تبليغه 

 موعد الجلسة 
ً
نظاما

وعليه رفعت الجلسة 
للدراسة وتم تحديد 

موعد الجلسة القادمة 
في 2020/03/04م

بتاريخ 2020/03/25م وافق مجلس اإلدارة على 
االتفاقية المعتمدة من رئيس المجلس بالتسوية مع 
المهندس/عبدالله العنزي فيما يخص القضايا التي 

بينه وبين الشركة. 

وبالنسبة التفاقية التسوية، فقد تم ابرامها في تاريخ 
2020/02/23م حيث تم االتفاق بين الطرفين على 

أن تقوم الشركة بالتنازل عن القضايا )القضية رقم 
13777 لعام 1440	 بالمحكمة التجارية بالرياض 

والقضية رقم 14420 لعام 1440	 بالمحكمة 
التجارية بالرياض والقضية رقم213/40 والمعاد 

قيدها بالرقم 288/40 لدى لجنة االستئناف في 
منازعات األوراق المالية( وجميعها ضد المهندس/

عبدالله العنزي؛ تم االتفاق كذلك على اعتبار 
التسوية بمثابة اتفاق نهائي ملزم للطرفين بهدف انهاء 

جميع القضايا القائمة حتى تاريخ االتفاقية.

الشركة

طارق بن 
مطلق بن 
عبدالله 
المطلق 

-المدعي )بائع(

-المدعى عليه 
)المشتري(

المحكمة 
العامة 

بالرياض

دعوى في مبلغ 
مالي 

مطالبة بسداد 
مبلغ )17.3( 
مليون ريال 

متبقي من قيمة 
سعر األرض وما 
عليها من أصول 

والمقام عليها 
)مصنع( بموجب 

اتفاقية بيع 

بتاريخ 1441/07/01هـ 
)الموافق 

2020/02/25م( 
تم تقديم الدعوى 

للمطالبة بمبلغ 
17.3مليون ريال 

لدى المحكمة 
العامة وتم تحديد 
موعد أول جلسة 

في 1441/09/12هـ 
)الموافق 

2020/05/05م( 
ولكن بسبب جائحة 
كورونا تعذر حضور 

الجلسة وجاري العمل 
حاليا على تعيين 

جلسة أخرى.

بتاريخ 1434/02/18هـ )الموافق 2012/12/31م( 
اشترى المدعى عليه )الطارق بن مطلق بن عبدالله 

المطلق( من قبل الشركة السعودية لصناعة الورق 
بموجب عقد واحد خمس أرا�سي بمبلغ )169( مليون 
ريال – وقد تبقى في ذمة المدعى عليه لصالح الشركة 

مبلغ )17.3( مليون ريال؛ وهذه األرا�سي هي كالتالي:

أرض تقع في الخمرة بمدينة جدة مساحتها  �-1
)81,196(م2 مملوكة بالصك رقم )2145( وتاريخ 

1428/05/13هـ )الموافق 2007/05/30م(.

أرض تقع في حي الرياض بمدينة جدة  �-2
مساحتها )16,519(م2 مملوكة بالصك رقم 

)320215008166( وتاريخ 1433/09/18هـ 
)الموافق 2012/08/06م(.

أرض تقع في حي الرياض بمدينة جدة  �-3
مساحتها )9,677(م2 مملوكة بالصك رقم 

)420211008951( وتاريخ 1433/09/18هـ 
)الموافق 2012/08/06م(.

أرض تقع في حي السلي بمدينة الرياض  �-4
مساحتها )21,532(م2 مملوكة بالصك رقم 

)20165-15( وتاريخ 1424/02/04هـ )الموافق 
2003/04/06م(.

أرض تقع في حي السلي بمدينة الرياض  �-5
مساحتها )3,360(م2 مملوكة بالصك رقم 

)12500-6( وتاريخ 1424/02/25هـ )الموافق 
2001/05/19م(.

المصدر: الشركة

باإلضافة إلى القضايا أعاله، قدمت الشركة 4 بالغات ضد المهندس/عبدالله بن عودة العنزي وعبدالكريم النهير لدى هيئة السوق المالية بخصوص مخالفات مرتكبة منهما أثناء 
؛ وتجدر اإلشارة أنه بتاريخ 2020/03/25م وافق مجلس اإلدارة على االتفاقية المعتمدة من رئيس المجلس بالتسوية مع المهندس/عبدالله 

ً
عضويتهما في مجلس اإلدارة سابقا

بن عودة العنزي فيما يخص القضايا التي بينه وبين الشركة. وبالنسبة التفاقية التسوية، فقد تم ابرامها في تاريخ 2020/02/23م حيث تم االتفاق بين الطرفين على أن تقوم 
الشركة بالتنازل عن القضايا )القضية رقم 13777 لعام 1440هـ بالمحكمة التجارية بالرياض والقضية رقم 14420 لعام 1440هـ بالمحكمة التجارية بالرياض والقضية رقم 
40/213 والمعاد قيدها بالرقم 40/288 لدى لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية( وجميعها ضد المهندس/عبدالله العنزي؛ وأن يقوم األخير بالتنازل عن القضية رقم 
1439/358هـ والمنظورة بلجنة الفصل في منازعات األوراق المالية والمعاد قيدها باالستئناف برقم 1440/227هـ ضد الشركة وأعضاء المجلس )فهد الشعيبي ود.عبدالرحمن 
 من السادة/ حسان العسيري وبدرسليمان 

ً
صالح العبيد( بلجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية وتستمر القضية المقيدة برقم )39/358( وتاريخ 2018/09/09م ضد كال

الصليع(. كذلك تم االتفاق على اعتبار التسوية بمثابة اتفاق نهائي ملزم للطرفين بهدف انهاء جميع القضايا القائمة حتى تاريخ االتفاقية وقد صدر قرار لجنة اإلستئناف في منازعات 
األوراق المالية بإسقاط الدعاوي. وبتاريخ 2020/08/10م، صدر قرار لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية رقم )1969/ل.س./2020 لعام 1441	(بإلغاء قرار لجنة 
الفصل في منازعات األوراق المالية رقم )2553/ل/د2019/1 لعام 1440	( وصرف النظر عن دعوى التعويض المقامة ضد كل من )1-الشركة الشركة وأعضاء المجلس )فهد 
الشعيبي ود.عبدالرحمن صالح العبيد( وقررت كذلك رفض طلبات المدعي في مواجهة كل من من السادة/ حسان العسيري وبدرسليمان الصليع(. وقد تم استخدام نفس القرار 
الثبات التنازل فيما يخص الدعوى رقم 40/213 المقامة من الشركة ضد المهندس /عبدالله العنزي وصدر بذلك قرار لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية رقم )/1963 

/ل.س./2020 لعام 1441	( بصرف النظر عن دعوى الشركة.
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بتاريخ 2019/10/20م تقدم اثنين من المساهمين )رائد عبدالرحمن المشعل وابنه/عبدالعزيز بن رائد المشعل( واللذان يملكان أكثر من )5%( من رأس مال الشركة 	
بطلب فيه عقد اجتماع لجمعية عامة عادية للتصويت على عزل أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين، والتصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد وقد تضمن الطلب 
كف يد المجلس وعدم السماح له بإجراء تعامالت باسم الشركة واتخاذ أي قرار في الشركة بالتصرف أو البيع أو الشراء ألصول أو االقتراض أو التعاقد مع عمالء 
أوموردين جدد أو تجديد عقد عمل الرءيس التنفيذي للشركة ونوابه واستالم ثمن بيع مصنع الشركة بالمغرب ...الخ. وبتاريخ 2019/10/29م أعلنت الشركة 
السعودية لصناعة الورق عن ذلك في موقع تداول؛ وبحسب المادة )90( من تظام الشركات يجب عقدها خالل 30 يوم وبالتالي تنتهي المدة المطلوبة لعقد 
الجمعية العامة في تاريخ 2019/11/05م هذا وتجدر اإلشارة أنه تمت الدعوة لعقد الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2020/02/20م للنظر بطلبات عزل األعضاء 

 عنهم وتم تحديد موعد االجتماع في تاريخ 2020/03/12م.
ً
وتعيين بديال

وقد سيق ذلك أن قامت الشركة بتاريخ 2019/11/02م بتوجيه خطاب إلى الهيئة عن طلب عقد الجمعية العامة )غير العادية( وتتضمن الخطاب استفسار عن 	
طلب عقد الجمعية العامة )غير العادية( وأفادت أن االعتراض المقدم من المساهمان )رائد عبدالرحمن المشعل وابنه/عبدالعزيز بن رائد المشعل( كيدي وذلك 

بسبب قرار قد سبق للمجلس اتخاذه فيما يخص عزل )عبدالله العنزي(.

تلقت الشركة بتاريخ 2019/11/17م رسالة عبر نظام الشكاوى االلكترونية بالهيئة تفيد وجود شكوى من المساهم )رائد عبدالرحمن المشعل( بخصوص عدم 	
الرد على استفساره في حال تم بيع مصنع المغرب أم ال ولم يتم الرد عليه.

تعتبر الشركة أن الإلجراءات المتخذة من قبل المساهمان )رائد عبدالرحمن المشعل وابنه/عبدالعزيز بن رائد المشعل( مخالف لنظام السوق المالية واللوائح 	
التنفيذية وهي:

المادة )7/ج( من الئحة حوكمة الشركات التي تنص على أنه:« ال يجوز ألي من المساهمين التدخل في أعمال مجلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة ما 	
 الختصاصاتها أو في الحدود واألوضاع التي يجيزها 

ً
 في مجلس إدارتها أو من إدارتها التنفيذية أو كان تدخل عن طريق الجمعية العامة العادية ووفقا

ً
لم يكن عضوا

مجلس اإلدارة«.

الـفقرة )أ( من المادة )الخمسين( من نظام السوق المالية التي تنص على أنه: »يحظر على أي شخص، يحصل بحكم عالقة عائلية أو عالقة عـمل أو عالقة تـعاقدية 	
عـلى معلومات داخلية )يشار إليه بالشخص المطلع( أن يـتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه 
 منه أن يقوم ذلك الشخص اآلخر بتداول تلك الورقة المالية. ويقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص 

ً
المعلومات لشخص آخر توقعا

المطلع، والتي ال تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم اإلعالن عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعالنها وتوافرها 
 على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموًما وأنها لو توافرت ألثرت على 

ً
 جوهرّيا

ً
سيؤثر تأثيرا

«، وكذلك الفقرة )أ( من المادة )الخامسة( من الئحة سلوكيات السوق التي تنص على أنه: »)أ( ُيحظر على الشخص  ً
 جوهرّيا

ً
سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا

المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية ألي شخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص اآلخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية 
ذات العالقة بالمعلومات الداخلية«.

المادة )211/ج( من نظام الشركات التي تنص على:« مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات 	
وبغرامة ال تزيد على خمسة ماليين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: ج- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو األصوات التي 
 يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو االنتفاع من مشروع أو صفقة له فيها 

ً
يحوزها بتلك الصفة، استعماال

مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.«. واعتبرت أنه قد تعسف في استعمال حقه من خالل توجيه طلبات متتالية للشركة ب�جة انه يملك ما نسبته )5%( من رأس مال 
الشركة، وأن النظام يجيز له توجيه طلب دعوة النعقاد الجمعية.

وكما بتاريخ نشر هذه النشرة، ال يوجد أي قضية أو شكوى مسجلة لدى الهيئة أو لدى جهة قضائية أخرى مقامة من الشركة ضد المساهمان )رائد عبدالرحمن 	
المشعل وابنه/عبدالعزيز بن رائد المشعل(.

وبالنسبة للشركات التابعة، يوجد قضية رقم )13813 لعام 1440	( مرفوعة من شركة )السعودية لتحويل الورق( ضد عبد الكريم النهير وهي لمطالبته بالتعويض 	
بخصوص )عقد دولفين(. وقد ادعت الشركة التابعة )السعودية لتحويل الورق(على مديرها العام )السابق( حيث استغل منصبه وقام بتاريخ 2014/12/10م 
باالتفاق مع أحد المشترين )شركة دولفين للصناعات التحويلية( من الشركة )السعودية لتحويل الورق( وأدى عمله إلى تضرر الشركة وضياع حقوق تقدر بقيمة 
)5.7( مليون ريال وتمت مطالبة المدعى عليه عبد الكريم النهير بالتعويض. وكما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، صدر حكم ابتدائي وتم تقديم استئناف على الحكم 

وتم قيدها برقم 3752 لعام 1441	.

باستثناء القضايا أعاله، يؤكد مجلس إدارة الشركة بأن ال يوجد دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات من المحتمل إقامتها ومن شأنها أن تؤثر جوهريا على 	
أعمال الشركة وشركاتها التابعة أو على وضعها المالي. 

لدى الشركة عدد من القضايا تتعلق بتحصيل مبالغ مستحقة للشركة وشركاتها التابعة من عمالئها وأطراف خارجيين وقد بلغ رصيد إجمالي المبالغ التي لم يتم 	
تحصيلها حتى تاريخ نشر هذه النشرة حوالي )82( مليون ريال منها حوالي )45( مليون ريال للشركة السعودية لصناعة الورق وحوالي )37( مليون ريال للشركة 

السعودية لتحويل الورق. 

ج2-3رمضايار :تحصيلجل دلو9 :(2-3ر مقر 

الجهة المدعية
قييد النظر أمام المحاكم 

السعودية
القضايا المعلقة*خارج المملكةلدى دوائر التنفيذ

المنتهية كما بتاريخ نشر 
هذه النشرة

3713135الشركة السعودية لصناعة الورق

311441512الشركة السعودية لتحويل الورق

3321172817اإلجمالي

المصدر: الشركة

*بسبب عدم توفر نسخ أصلية من المستندات.

**يوجد كذلك عدد 28 قضية جديده ولم تقدم حتى اآلن منها عدد )15( قضية لشركة السعودية للتحويل وعدد )13(شركة صناعة الورق وفق االتي:
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ج2-3رمضايار :تحصيلر :معلقةجل للو9 :(2-3ر مقر 

اسم الجهة المدينة المبلغ المستحق
تاريخ آخر 

تحديث
حالة الملف حالة كل مطالبة مالية 

الشركة السعودية لصناعة الورق

FLORA CO.-Syria 4,599,537 2018/2/26م غير منتهية معلقة بسبب األزمة السورية 

SAVA PLAST - IRAN 1,812,555 2018/8/2م غير منتهية معلقة لوجودها في أيران 

ANDA INVESTMENT CO. 1,100,324 2018/12/31م منتهية رد الدعوى لعدم اثبات العالقة التجارية 

MIDDLE EAST GOLD ST 858,195 2018/8/2م غير منتهية معلقة لوجودها في إيران 

JAWAHER TISSUE FACTORY 646,393 2020/8/30م غير منتهية تحت الدراسة من الشؤون القانونية 

MANAEM ALKHALEEJ FA 469,572 2020/8/30م غير منتهية يوجد فقط صور شيكات واستالم البضاعة من شركة أخرى 

ALRAEYAAT TRADING 467,222 2018/8/2م غير منتهية تحت الدراسة من الشؤون القانونية 

ATLAS TISSUE FOR TR 447,765 2020/8/30م غير منتهية الملف غير معلوم لدى الشؤون القانونية 

RIYADIA PLASTIC 333,281 2020/8/30م غير منتهية تحت الدراسة من الشؤون القانونية 

K.PAC CO.-PACK 256,392 2017/1/10م منتهية تم رد الدعوى لعدم وجود مستندات داعمة 

SIGNE CO. FOR TISSU 203,475 2018/2/26م غير منتهية معطلة بسبب األزمة السورية 

ADNAN HASAN EST. 150,745 2020/8/30م غير منتهية تحت الدراسة من الشؤون القانونية 

Almanarat Althkeiah 132,334 2019/10/2م غير منتهية المتابعة لدى الشؤون اإلدارية 

11,477,790 اإلجمالي 

الشركة السعودية لتحويل الورق

GULF PAPER INDUSTRIES 1,443,260 2020/9/16م غير منتهية
تم الحكم بقيمة 500 اللف وهو جزء من المبلغ، حيث ان القضية تخص كذلك 

الشركة األم

 MEYADIN IQTISAD
TRADING 1,110,939 2020/8/30م غير منتهية تحت الدراسة من الشؤون القانونية 

 AL KHALDIAH TRADING
EST 752,044 2020/1/26م منتهية

يوجد مصادقة موقعه من شخص غير مفوض -تم إداء اليمين الحاسمة من قبل 
المدعى عليه وأقر بالمبالغ المالية التي طالبت بها الشركة وتم تأييد الحكم من 

االستئناف 

 LEGAL - AL ZHRANI 480,969 2020/8/30م غير منتهية
يوجد شيكات منتهية التاريخ بقيمة 189293 ريال سوف يتم تقديم فقط بمبلغ 

الشيكات 

Mahmoud Abdu Ali Karrar 413,217 2018/2/20م غير منتهية المتابعة لدى الشؤون اإلدارية 

 AL SHARIGAH EST 382,790 2020/2/19م غير منتهية
القضية لدى المحكمة العليا - عدم توفر أصول للمستندات الثبات المطالبة 

المالية ومازالت منظورة لدى المحكمة 

 LEGAL - SHIRKAT AL
 A’AQEED LILSINAY 263,424 2020/8/12م غير منتهية تحت الدراسة من الشؤون القانونية 

 AFRAS COMPANY 241,967 2020/8/30م غير منتهية غير مكتمل ال توجد بيانات في وزارة التجارة 

 ASAWER AL HIJAZ EST 210,295 2020/8/30م غير منتهية تحت الدراسة من الشؤون القانونية 

 ISHRAQA AL YASMIN
TRADING 209,500 2020/8/30م غير منتهية تحت الدراسة من الشؤون القانونية 

 MOUASASAT AL HAWAGIN
 LIL TIJAR 133,864 2020/8/30م غير منتهية تحت الدراسة من الشؤون القانونية 

 KHALID AL MAHMOUD
TRADING EST. 108,159 2020/8/30م غير منتهية بعد الدراسة من الشؤون القانونية التو جد مستندات داعمة 

 SARAYA ALYAMAMA
 COMPANY 108,146 2020/8/30م غير منتهية تحت الدراسة من الشؤون القانونية 

 ABSAT ALHULOOL
TRADING EST. 101,145 2020/8/30م غير منتهية تحت الدراسة من الشؤون القانونية 

5,959,719 اإلجمالي
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يبين الجدول التالي ملخص عن أبرز قضايا التحصيل:	

ج2-3رمضايار :تحصيلجل للو9 :(2-3ر مقر 

المبلغالعميل
تاريخ تقديم 

القضية
الحالةالموعد

مؤسسةعالم الخيرات

لصاحبها محمد 
عبدالله القحطاني

2018/12/8م4,506,383 ريال

جلسة في تاريخ 
1441/7/2هـ

س : 12:30

تم تقديم دعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام وقيدت برقم قضية 1573 لعام 	
1440	 لدى التجارية 8.

لم يحضر المدعى عليه او من يمثله وطلب القا�سي تبليغه عن طريق شرطة جدة.	

تم تقديم خطاب لشرطة مركز جنوب جدة لتبليغ المدعى عليه وتم االتصال على 	
المدعى عليه وابلغ الشرطة بأن تم تبليغه عن طريق ابشر.

حضر وكيل المدعى عليها واستالم نسخة من الئحة الدعوى والمرفقات للرد عليها 	
وطلب من القا�سي استمهاله للرد في تاريخ 1440/6/29هـ..

حضر وكيل المدعى عليه وقدم الرد واستمهل للرد في 1440/7/25	.	

في 	 للرد وحددت جلسة  واستمهل  عليه  المدعى  رد  تقديم مذكرة جوابية على  تم 
.	1440/8/17

حضر وكيل المدعى عليه وقدم رد على مذكرة الشركة فتم سؤال المدعى عليه عن 	
خطاب وزارة التجارة بتحويل المؤسسة لشركة فطلب مهله آخرى ألحضارها وتم 

تأجيل الجلسة.

	 
ً
قدم وكيل المدعى عليها خطاب وزارة التجارة واكتفت الشركة بما تم تقديمه سابقا

وأبلغ القا�سي بأن تحال الى خبير محاسبي والدائرة سوف ترى خالل دراستها لملف 
القضية وسوف تخاطب المكاتب المحاسبية في حال رأت ذلك وتم تأجيل الجلسة 

في 1441/7/2هـ..

حضر وكيل المدعى عليه وبعد اطالع الدائرة على اوراق القضية قامت برد الدعوى 	
لوجود دعوى مماثله في الدائرة السابعة واستالم الحكم في 1441/7/17هـ..

تم استالم نسخة الحكم وتقديم مذكرة استئناف.	

1441/07/27هـ3,677,0001437 ريالشركة الطارووف

احيلت الى المحكمة العليا بتاريخ 1440/01/29هـ وبانتظار رد المحكمة العليا.	

تم مراجعتها واحالتها الى المحكمة التجارية بتاريخ 1440/02/30هـ.	

هنالك مساعي للتسوية والصلح.	

شركة سعودي اوجيه

رقم القضيه /12356
عام 1437

1,892,280 ريال 
رقم القضيه عام 

1437
اليوجد موعد

احيلت الى المحكمة العليا بتاريخ 1440/01/29هـ وبإنتظار رد المحكمة العليا.	

تم ابالغ الشركة عن طريق المحكمة بأن هناك امين افالس وطلب منا التواصل معه 	
بشأن المطالبه.

منذ فبراير 2020م تم التواصل مع مكتب المختص باالفالس اكثر من مره ولم يتم 	
الرد.ولم يحدث أي جديد بهذا الخصوص.

2016/11/4م1,284,439 ريالشركة سدر

تم مراجعة المحكمة التجارية بتاريخ 1440/02/21هـ وقد طلب ترجمة وإعادة تقديم 	
بعض المستندات للدائرة.

تم اختيار المكتب المحاسبي وطلب القا�سي تجهيز شيكين مصدقه بقيمة عشرون 	
الف لكل شيك وتسليمها للدائرة قبل تاريخ 1440/08/16هـ..

تم حضور الجلسه وحضر وكيل المدعى عليها وطلبوا الصلح على مبلغ أقل تمسكت 	
الشركة بمبلغ المطالبة.

تم الحكم المبدئي لصالح الشركة بمبلغ 961,510 ريال ومبلغ 30,000 مصاريف 	
الخبير المحاسبي, وجاري تاييد الحكم من محكمة االستئناف للمطالبة بتنفيذه.

مؤسسة أقطاب 
التميز

1441/06/18هـ 1,165,1791438 ريال
متابعة استخراج رقم القضية من المحكمة التجارية وقد تم استخراج رقم القضية 	

وتم اخذ موعد لها من الدائرة.

تم حضور الجلسة وطلب القا�سي حضور المدير ألداء اليمين.	

2018/2/8م1,061,062 ريالمؤسسة مركز غريب

تم إحالة المعاملة الى المحكمة العليا بتاريخ 1440/03/13هـ الن الشيخ لم يقبل 	
العذر المقدم له.

تم مراجعة المحكمة التجارية بتاريخ 1440/06/06هـ وتم اعادة تقديم الطلب لفتح 	
القضية وذكر الموظف متابعتها خالل االيام القادمة.

حضر وكيل المدعى عليه وطلب القا�سي منهم الرد على الئحة الدعوى المقدمة مسبقا 	
فطلب مهلة للرد وعلية قرر القا�سي تقديم سندات قبض على سداد جزء من المبلغ 
وطلب من الشركة تزويد الفواتير محل المطالبة ولعدم وجود اصول الفواتير بكامل 
مبلغ المطالبة تم الحكم للشركة بمبلغ 268,103 ريال مع االحتفاظ بحق الرجوع 
بباقي مبلغ المطالبة توفرها. ولم يتم استئناف الحكم حيث اقرت بالمبلغ ومازالت 

الشركة تبحث في ملفاتها عن مستندات باقي مبلغ المطالبة لتقديم دعوى جديدة.

2019م30,713,494 ريالشمسان
المبلغ المتبقي والجاري 
تحصيله 1,189771 ريال

تم تقديم طلب تنفيذ على سند المر يخص العيل وتم تطبيق المادة 46 من نظام 	
التنفيذ و
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المبلغالعميل
تاريخ تقديم 

القضية
الحالةالموعد

المتبقي 8,703,801 ريال2019/10/10م20,703,081 ريالمصنع طيبة

الحقه 	 اتفاقية  عمل  وتم  العميل  على  عقوبات  واصدار  تنفيذ  معاملة  تقديم  تم 
بتاريخ 2019/09م  بها  تنفيذي  المبلغ بموافقة االدارة وتم اصدار صك  بتقسيط 
واضافة كفيل غارم وفي حالة اخالل العميل بأي قسط تحل جميع االقساط. وتم 
تحصيل مبلغ 15 مليون من العميل والعميل ملتزم بالسداد وفق االتفاقية الموقعة 

معه امام المحكمة.

2015/8/7م4,586,343 ريالمؤسسة ابو حرب 
متابعة تنفيذ األولى

)حكم(

متابعة التنفيذ على أمالك أبو حرب بحد اق�سى 2018/10/26م. 	

تمت مراجعة محكمة التنفيذ وأبلغت الشركة بأنه تم بيع عقارين بقيمة 8 مليون 	
ومتبقي 3 عقارات حيث ان مجموع العقارات اليتجاوز 30 مليون وجميع المطالبات 

قيمتها 150 مليون.

تمت مراجعة الدائرة وأبلغت الشركة بأن القا�سي الى االن لم ينتهي من حصر المبالغ 	
وطريقة توزيعها وطلب المراجعة خالل بداية شهر ابريل حيث ان اجمالي المبلغ 15
مليون ريال التي تم تحصيله من بيع العقارات الخاصة ألبوحرب وان الديون الممتازة 

بما يقارب 7 مليون ريال.

القا�سي أصدر حكم في قضية بو حرب وتم االستفسار بأن تم بيع عقار بقيمة 16	
مليون والديون الممتازة )حقوق العاملين( 17 مليون ريال.

تم تقديم التنفيذ وطلب العميل مهلة للتقسيط وأعطي المهلة.	تبقى 1,225,077 ريال2019/9/21م2,725,077 ريالمصنع القصيم

الحقه 	المتبقي 990,871 ريال2019/9م1,674,353 ريالالنجم الساطع اتفاقية  عمل  وتم  العميل  على  عقوبات  واصدار  تنفيذ  معاملة  تقديم  تم 
.
ً
بتقسيط المبلغ بموافقة االدارة وشراء العميل بضاعة نقدا

2019/6/7م766,855 ريالالمرافق السعودية

تم تقديم الحكم النهائي للتنفيذ وقيد برقم معاملة 4041391746 في 1440/10/7	.	

تم تطبيق المادة 34 من نظام التنفيذ 1440/10/22هـ.	

تم تطبيق المادة 46 من نظام التنفيذ 1441/1/10هـ..	

بتاريخ 1440/08/10تم صدور المادة 46 من نظام التنفيذ بتطبيق جميع العقوبات 	2018/10/17م693,543 ريالحمزة مرزوقي راجح
منها الحجز على اموال.

المصدر: الشركة

في2019/07/02م تقدمت الشركة بعدد من الدعاوى ضد عبد الهادي علي )المدعى عليه( في المملكة المغربية )دعوى ابطال عقد بيع حصصها في شركة( خاصة 	
بعد الطعن بالزور الفرعي في واقعة تسلم الثمن من قبل المدعى عليه في حدود مبلغ يصل الى 42.000.000 اثنين وأربعون مليون درهم )14,000,000 أربعة عشر 
مليون ريال سعودي(، حيث يقع عليه إثبات ذلك ال�سيء الذي لن يستطيع إثباته بالمطلق خاصة وأنه مجرد مقيم بالمملكة المغربية مما يجعل جميع األموال 
المتحصل عليها من الخارج معلومة المصدر ومعلومة الكمية. كما تقدمت الشركة بدعوى جزئية من اجل مديونية شركتها التابعة )الشركة السعودية لالستثمار 
والتطوير( بصفتها مالك الشركة المغربية لصناعة الورق وذلك لتحصيل المبالغ المترتبة للشركة المغربية لصناعة الورق في إطار الحساب الجاري في حدود 
10.000.000 عشرة ماليين درهم )3,900,000 ثالثة ماليين وتسعمائة ألف ريال سعودي( من أصل مجموع المديونية المحددة في 48.199.025.78 ثمانية 
وأربعين مليون ومائة وتسعة وتسعين ألف وخمسة وعشرون درهم وثمانية وسيعين فلس )18,802,439.96 ثمانية عشر مليون وثمانمائة وأثنان ألف وأربعمائة 
وثالثة وتسعين ريال وتسعة وستون هللة( والمستحقة للشركة السعودية لالستثمار والتطوير، وفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى مطالبة محامي الشركة التحقيق 
في دعوى أخرى جنائية بالنصب واالحتيال ضد المشتري وذلك من اجل التحقيق في طريقة أداء مبلغ 42.000.000.00 درهم وكيفية أدائه، التي تعتبر النقطة 

الجوهرية في هذا النزاع؛ وما زالت اإلجراءات القضائية مستمرة ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن كما بتاريخ نشر هذه النشرة.

باستثناء ما تم ذكره في القسم 2 )«عوامل المخاطرة»(، ليس لدى الشركة وشركاتها التابعة منازعات قضائية جوهرية من شأنها أن تؤثر على الوضع المالي للشركة. 
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العالمات التجارية- 11 	
لدى الشركة وشركاتها التابعة شعار تستخدمه في تعامالتها وقد تم تسجيله كعالمة تجارية لدى وزارة التجارة )إدارة العالمات التجارية( تحت الفئة )16( وهي إحدى �	

فئات العالمات التجارية والتي تختص بالكيماويات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، 
راتنج اصطناعي غير معالج، بالستيك غير معالج، أسمدة، مركبات إخماد النيران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد 
دباغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة. وسيمكن ذلك الشركة من وضع اسمها وشعارها على الواجهة الخارجية للمبنى أو المكاتب أو المحالت التجارية التي 

تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقا لنظام العالمات التجارية. 

تجدر اإلشارة بأن ليس لدى الشركة أي أصول غير ملموسة فيما عدا عالماتها التجارية كما في تاريخ نشر هذه النشرة.�	

ويوضح الجدول التالي تفاصيل العالمة التجارية الخاصة بالشركة:

تفاصيلق :عالماتق :ت(ا)يةجل ودل  :(35-ق) مقر

نهاية�الحمايةبداية�الحمايةتاريخ�التسجيلالشركة�المالكةرقم�الشهادةشكل�العالمة  

 

    

 

 

 

1435017993
الشركة السعودية 

لصناعة الورق
1435/12/28ه )الموافق 

2014/10/22م( 
1435/09/24ه )الموافق 

2014/07/21م(
1445/09/23ه )الموافق 

2024/04/02م(

 

 

    

 

 

 

1435017258
الشركة السعودية 

لتحويل الورق 
1435/12/28ه )الموافق 

2014/10/22م(
1435/09/11ه )الموافق 

2014/07/08م(
1445/09/10ه )الموافق 

2024/03/20م(

 

 

    

 

 

 

1435019401
الشركة السعودية 

إلعادة التدوير للورق 
والمخلفات

1436/03/23ه )الموافق 
2015/01/14م( 

1435/10/24ه )الموافق 
2014/02/20م(

1445/10/23ه )الموافق 
2024/05/02م(

143106230
الشركة السعودية 

لتحويل الورق
1432/06/22ه )الموافق 

2011/05/25م(
1441/06/23ه )الموافق 

2020/02/17م(
1451/06/22ه )الموافق 

2029/10/30م(

143106227
الشركة السعودية 

لتحويل الورق
1432/07/12ه )الموافق 

2011/06/14م(
1441/06/23ه )الموافق 

2020/02/17م(
1451/06/22ه )الموافق 

2029/10/30م(

143106229
الشركة السعودية 

لتحويل الورق
1432/08/05ه )الموافق 

2011/07/06م(
1441/06/23ه )الموافق 

2020/02/17م(
1451/06/22ه )الموافق 

2029/10/30م(

143106223
الشركة السعودية 

لتحويل الورق
1432/06/22ه )الموافق 

2011/05/25م(
1441/06/23ه )الموافق 

2020/02/17م(
1451/06/22ه )الموافق 

2029/10/30م(

143106228
الشركة السعودية 

لتحويل الورق
1433/05/03ه )الموافق 

2012/03/26م(
1441/06/23ه )الموافق 

2020/02/17م(
1451/06/22ه )الموافق 

2029/10/30م(

143106224
الشركة السعودية 

لتحويل الورق
1432/06/22ه )الموافق 

2011/05/25م(
1441/06/23ه )الموافق 

2020/02/17م(
1451/06/22ه )الموافق 

2029/10/30م(

143106225
الشركة السعودية 

لتحويل الورق
1432/06/22ه )الموافق 

2011/05/25م(
1441/06/23ه )الموافق 

2020/02/17م(
1451/06/22ه )الموافق 

2029/10/30م(

المصدر: الشركة

*انتقلت اختصاص العالمات التجارية من اإلدارة المختصة بها لدى وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
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التأمين- 	-4-
لدى الشركة وشركتها التابعة )الشركة السعودية لتحويل الورق( وثيقة تأمين صحي لموظفيها واسرهم )عدد المؤمن عليهم 1,411( مبرمة مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 
وهي شركة مرخص لها للعمل في المملكة وذلك بموجب وثيقة ضمان صحي تبدأ بتاريخ 2020/01/01م ومدتها سنة واحدة وتنتهي بتاريخ 2020/12/31م؛ وبإجمالي قيمة أقساط 
غطي هذه الوثيقة الرعاية الصحية من خالل شبكة مقدمي الخدمة المعينين من ِقبل شركة بوبا وفق وثيقة التأمين 

ُ
)3,990,699 ريال( وبحدود تغطية وفق وثيقة التأمين؛ وت

وبشرط أن تكون الحالة مشمولة بالتغطية التأمينية.

باإلضافة الى وثيقة التأمين الصحي، لدى المجموعة عدد من وثائق التامين لتغطية مخاطر مهمة وفقا للتالي:  	

تأمين أسطول المركبات التابعة للشركة وشركاتها التابعة:أ. 

لدى الشركة األم وثيقة تأمين أسطول السيارات موقعة مع شركة أليانز السعودي الفرن�سي للتأمين التعاوني. تبدأ من تاريخ 2020/01/03م وحتى تاريخ  	
2021/01/02م. تغطي الوثيقة عدد )9( مركبات وجميع ما قد تتعرض لها السيارات من أعطال مفاجأة تستدعي سحب السيارة إلى الورشة باإلضافة إلى 

المسؤولية العامة ضد الغير وبإجمالي قيمة أقساط )5,406 ريال( وحدود التغطية وفق وثيقة التأمين هي كاالتي:

)10( مليون ريال )لألضرار الجسدية والوفاة واألضرار الجسيمة األخرى( 	

)5( االف ريال )بدل خدمات لنقل السيارة المؤمن عليها ولتوصيلها ولحمايتها( 	

)2( ألفي ريال )بدل خدمة استبدال سيارة(. 	

)100( ألف ريال )في حال إصابة السائق أو الراكب بجانبه( 	

)25( ألف ريال )مصاريف طبية لركاب المركبة( 	

لدى الشركة التابعة )الشركة السعودية لتحويل الورق( وثيقة تأمين على اسطول السيارات موقعة مع شركة أليانز السعودي الفرن�سي للتأمين التعاوني.  	
تبدأ من تاريخ 2020/01/03م وحتى تاريخ 2021/01/02م. وتشمل عدد )6( مركبات وبإجمالي قيمة أقساط )6,210.ريال( وحدود التغطية وفق وثيقة 

التأمين هي كاالتي: 

)10( مليون ريال )لألضرار الجسدية والوفاة واألضرار الجسيمة األخرى( 	

)5( االف ريال )بدل خدمات لنقل السيارة المؤمن عليها ولتوصيلها ولحمايتها( 	

)2( ألفي ريال )بدل خدمة استبدال سيارة(. 	

)100( ألف ريال )في حال إصابة السائق أو الراكب بجانبه( 	

)25( ألف ريال )مصاريف طبية لركاب المركبة( 	

)لدى الشركة التابعة )الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات( وثيقة تأمين على اسطول السيارات موقعة مع شركة أليانز السعودي  	
الفرن�سي للتأمين التعاوني. تبدأ من تاريخ 2020/01/03م وحتى تاريخ 2021/01/02م. وتشمل عدد )34( مركبات وبإجمالي قيمة أقساط )48,945ريال( 

وحدود التغطية وفق وثيقة التأمين هي كاالتي: 

)10( مليون ريال )لألضرار الجسدية والوفاة واألضرار الجسيمة األخرى( 	

)5( االف ريال )بدل خدمات لنقل السيارة المؤمن عليها ولتوصيلها ولحمايتها( 	

)2( ألفي ريال )بدل خدمة استبدال سيارة(. 	

)100( ألف ريال )في حال إصابة السائق أو الراكب بجانبه( 	

)25( ألف ريال )مصاريف طبية لركاب المركبة( 	

تأمين خيانة األمانة:ب. 

وثيقة تأمين خيانة األمانة )تشمل ضمان المخاطر الناجمة عن أعمال بعض الموظفين اللذين يشغلون وظائف محددة في الوثيقة( موقعة مع شركة والء 
للتأمين التعاوني تبدأ من تاريخ 2020/03/05م وحتى تاريخ 2021/03/04م. بتاريخ 2020/05/22م، وتستفيد من ثيقة التأمين هذه كل شركات المجموعة. 
تقدمت الشركة بطلب تعويض عن الضرر الذي لحقها جراء قيام أحد مندوبي المبيعات بعمل احتيالي؛ وقد بلغت قيمة المطالبة مليون ريال وتم تقديمها إلى 

شركة التأمين من خالل وسيط التأمين وما زالت قييد الدراسة كما بتاريخ نشر هذه النشرة.

تأمين مسؤولية المدراء والموظفين:ت. 

وثيقة تأمين لتغطية حاالت اإلهمال اإلداري من قبل المدراء والموظفين موقعة مع شركة والء للتأمين التعاوني تبدأ من تاريخ 2020/03/15م وحتى تاريخ 
2021/03/14م برقم بوليصة )E0-19-500-000035( وتستفيد من ثيقة التأمين هذه كل شركات المجموعة. وتوفر وثيقة )مسؤولية المدراء والموظفين( 
التأمين لتعويض مديري وموظفي الشركة ضد المسؤولية القانونية لدفع تعويضات للمطالبين بعد أن عانوا خسائر مالية من خالل إهمال أو خطأ أو إغفال 

من جانب مدير أو موظف قيادي. وبإجمالي قيمة أقساط )100,000ريال( وبحدود تغطية )50( مليون ريال.

تأمين الممتلكات ضد جميع األخطار:ث. 

وثيقة تأمين مقدمة من شركة والء للتأمين التعاوني سارية المفعول من تاريخ 2020/02/15م وحتى تاريخ 2021/02/14م، وتستفيد من ثيقة التأمين هذه 
كل شركات المجموعة. تغطي الوثيقة اآلالت والنبات والمباني واألثاث والبضائع بما فيها التعطل عن العمل والتأمين ضد الحريق )وتبلغ قيمة المبلغ المؤمن 
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عليه حوالي815 مليون ريال(. وتجدر باإلشارة إلى أن الوثيقة تغطي كافة أخطار الخسائر واألضرار المادية نتيجة حوادث كالنار والبرق واألنفجار والكوارث 
الطبيعية مثل الفيضانات والعواصف واألمطار والعاصفة. األضرار الناتجة من المركبات على الطرق الوعرة أو أي أجهزة جوية واألضرار الناتجة من المياه مثل 
انفجار أنبوب / خزانات المياه رش التسرب. االستثناءات الرئيسية هي، أعمال التخريب المتعمدة أو اإلهمال الجسيم، أو االحتراق التلقائي، انفجار / الضرر 
انهيار للمراجل، األضرار الناجمة عن القوى النابذة، حرائق الغابات، والحرب والعمليات الحربية، التلوث النووي والتلوث البيئي. وبإجمالي قيمة أقساط 

)4,436,791ريال( وبحدود تغطية حوالي )814( مليون ريال.

التأمين البحري:ج. 

وثيقة تأمين بحري لحماية المواد األولية واآلالت وقطع الغيار الجديدة التي تدخل في صلب عمل الشركة التي يتم شحنها في البحر موقعة مع شركة العالمية 
للتأمين التعاوني )من خالل وسيط تأمين ACE( تبدأ من تاريخ 2020/02/14م وحتى تاريخ 2021/02/13م. وتستفيد من ثيقة التأمين هذه كل شركات 
المجموعة، وتشمل الرحلة البحرية المغطاة بالوثيقة من مستودع المورد )في أي بقعة من انحاء العالم( إلى المملكة العربية السعودية. وبإجمالي قيمة 

أقساط )0.066%( وبحدود تغطية )345( مليون ريال.

التأمين على األموال:ح. 

وثيقة تأمين على األموال )النقد( موقعة مع شركة والء للتأمين التعاوني. تبدأ من تاريخ 2020/03/05م وحتى تاريخ 2021/03/04م وتستفيد من ثيقة التأمين 
هذه كل شركات المجموعة. ويبلغ إجمالي قيمة أقساط )3,000ريال( وبحدود تغطية وفق وثيقة التأمين كاالتي:

)700( ألف ريال )النقد في الخزنة(.	

)1.5( مليون ريال )النقد خالل نقله بين البنوك والفروع بشكل يومي ولمدة سنة(	

تأمين المسؤولية العامة:	. 

وثيقة تأمين المسؤولية العامة من شركة أليانز السعودي الفرن�سي للتأمين التعاوني )من خالل وسيط تأمين ACE( تبدأ من تاريخ 2020/03/04م وحتى 
تاريخ 2021/03/03م بمبلغ 14,726.00 ريال سعودي. المؤمن لهم هم الطرف الثالث في حاالت الوفاة العر�سي أو اإلصابة الجسدية وفقدان الضرر الذي 
يحدث للممتلكات أثناء عمليات األعمال مع الشركة وتحدث خالل فترة التأمين في المبنى وفًقا للجدول الزمني الذي يقدمه المؤمن له. وبإجمالي قيمة أقساط 

)13,999ريال( وبحدود تغطية )20( مليون ريال. وتستفيد من ثيقة التأمين هذه كل شركات المجموعة.

التأمين على اآلالت )في حالة تعطلها(:د. 

وثيقة تأمين على اآلالت والمعدات الصناعية سارية المفعول من تاريخ 2020/03/05م وحتى تاريخ 2021/03/04م، مقدمة من قبل شركة والء للتأمين - 1
التعاوني. وبإجمالي قيمة أقساط )10,592 ريال( وبحدود تغطية )8.5( مليون ريال. وفق وثيقة التأمين بلغ عدد المعدات واآلالت الصناعية المؤمن عليها 

)56( مكنة واآلالت. وتستفيد من ثيقة التأمين هذه كل شركات المجموعة

وثيقة تأمين على اآلالت والمعدات الصناعية سارية المفعول من تاريخ 2020/03/04م وحتى تاريخ 2021/03/03م، مقدمة من قبل شركة أليانز - 2
السعودي الفرن�سي للتأمين التعاوني؛ وبإجمالي قيمة أقساط )28,935 ريال( وبحدود تغطية )8.5( مليون ريال. وفق وثيقة التأمين بلغ عدد المعدات 

واآلالت الصناعية المؤمن عليها )56( مكنة واآلالت. وتستفيد من ثيقة التأمين هذه كل شركات المجموعة

التأمين البري:ذ. 

 )مواد أولية اآلالت ومنتجات الورق( موقعة مع شركة العالمية للتأمين التعاوني )من خالل وسيط تأمين ACE( تبدأ 
ً
وثيقة تأمين على الشحنات المنقولة برا

من تاريخ 2020/02/14م وحتى تاريخ 2021/02/13م. وبإجمالي قيمة أقساط )0.0295%( نسبة قيمة الحمولة وبحدود تغطية )189( مليون ريال. وتغطي 
الوثيقة الشحنات المنقولة داخل السعودية. وتستفيد من ثيقة التأمين هذه كل شركات المجموعة.

»المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية« من القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة،  باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي الفقرة الفرعية 27-1-2
إن الشركة ال يوجد لديها أي وثائق تأمينية أخري سواء باسم الشركة و/أو شركاتها التابعة. 

المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم- 4-1-
فيما يلي ملخص ألبرز المعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم حقوق األولوية والتي صدرت عام 2006م: 

رأس مال الشركة: أ. 

بتاريخ 1429/04/06هـ )الموافق 2008/04/12م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من240مليون ريال إلى300,000,000 ريال 	
بنسبة زيادة قدرها 25%وبذلك تزيد عدد أسهم الشركة من24مليون سهم إلى30مليون سهم وذلك عن طريق منح سهم مجاني عن كل4 أسهم.

بتاريخ 1433/05/10	 )الموافق 2012/04/02م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من 300,000,000	
ريال إلى375,000,000ريال وبنسبة زيادة قدرها 25% وذلك بمنح أسهم مجانية )سهم منحة لكل 4 أسهم(.

من 	 الشركة  مال  رأس  بزيادة  اإلدارة  مجلس  توصية  على  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  2014/05/04م(  )الموافق  1435/07/05هـ  بتاريخ 
375,000,000ريال إلى450,000,000 ريال وبنسبة زيادة قدرها 20% وذلك بمنح أسهم مجانية )سهم منحة لكل 5 أسهم( بحيث يكون مصدر الزيادة من 
 بأن أحقية أسهم المنحة ستكون للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة لدى مركز اإليداع لألوراق المالية )تداول( بنهاية 

ً
حساب األرباح المبقاة، علما

تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ,وبهذه الزيادة ترتفع اسهم الشركة من 37.5 مليون سهم الى 45 مليون سهم بعد الزيادة.
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بتاريخ 1439/12/30هـ )الموافق 2018/09/10م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة حيث كان قبل التخفيض 450,000,000  	
ريال، وبعد التخفيض 245,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدره 45.56% وبالتالي تخفيض عدد األسهم من 45,000,000سهم إلى 24,500,000سهم، سيتم 
تخفيض 0.911سهم لكل سهمين وذلك بإلغاء عدد 20,500,000 سهما، ويعود السبب الرئيس لتخفيض رأس المال الى إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء 

الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة.

بتاريخ 1441/03/07هـ )الموافق 2019/11/04م( وافقت الجمعية العامة الغير عادية على تخفيض رأس مال الشركة من 245,000,000 ريال قبل التخفيض  	
إلى بعد التخفيض 92,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 62.45%. وتكون عدد األسهم قبل التخفيض 24,500,000 سهم وبعد التخفيض 9,200,000 

سهم. وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة على التعديالت التي طرأت على رأس المال.

الهيكل التنظيمي: تم تعديله وإلغاء بعض اللجان والمناصب وإضافة وظائف جديدة ليصبح وفق ما هو مبين في هذه النشرة.ب. 

 راجع الفقرة الفرعية )9-1( »تأسيس الشركة« ت. 
ً
 مع نظام الشركات الجديد )لمزيد من التفاصيل فضال

ً
النظام األسا�سي: تم تعديل النظام األسا�سي وتحديثه تماشيا

والفقرة الفرعية )9-8-1( »االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة« من هذا القسم(.

القوائم المالية: تم تعديل طريقة إعدادها لتصبح وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وقد تم اإلعالن عن استكمال ذلك بتاريخ 2017/04/20م وقد ث. 
تأثرت النتائج المالية للشركة بشكل جوهري وفق ما هو مبين أدناه:

انخفاض في اجمالي االرباح المبقاة كما في ذلك التاريخ بواقع 99.8 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة االسباب التالية:- 1

انخفاض في قيمة االستثمارات وواآلالت والمعدات بمبلغ قدره 64.7 مليون ريال سعودي وذلك بناء على صافي القيمة الحالية للمبالغ القابلة لالسترداد  أ.�
من هذه االستثمارات ووحدات توليد النقد في شركات المجموعه.

زيادة في مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها بمبلغ قدره 22.2 مليون ريال سعودي نتيجة تقدير احتمال الخسارة لكل ذمة مدينه ذات قيمة جوهرية  ب.�
بشكل فردي وحساب صافي القيمة الحالية للمبالغ القابلة لالسترداد منها.

زيادة في االستهالكات المتراكمة كما في تاريخ الميزانية االفتتاحية أعاله بمبلغ قدره 10.9 مليون ريال سعودي حيث أن كل جزء رئي�سي مكون لآلالت  ج.�
والمعدات ذا قيمة جوهريه نسبة الى تكلفة االصل االسا�سي قد تم استهالكه على حدة. كذلك نتيجة حساب االستهالك بأثر رجعي لقطع الغيار الرئيسية 

التأمينية من تاريخ استالم كل منها وبغض النظر عن تاريخ البدأ في استخدامها.

شطب مصاريف ما قبل التشغيل بمبلغ قدره 3.1 مليون ريال سعودي. د.�

انخفاض في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ قدره 1.1 مليون ريال سعودي.  �.	

 راجع القسم 5 »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة« من هذه النشرة(.
ً
)لمزيد من التفاصيل فضال

 راجع الفقرة الفرعية )9-5( »إدارة الشركة« من هذا القسم(.ج. 
ً
اإلدارة العليا: إجراء بعض التعديالت أهمها تعيين رئيس تنفيذي جديد )لمزيد من التفاصيل فضال

 راجع الفقرة الفرعية )9-7( »الشركات التابعة الجوهرية« من هذا القسم(.ح. 
ً
تأسيس شركات تابعة داخل وخارج السعودية )لمزيد من التفاصيل فضال

مجلس اإلدارة: حدوث تغييرات جوهرية والقيام بإجراءات عزل وإعادة تعيين لبعض األعضاء وذلك بعد موافقة المساهمين وفق ما هو مبين في نشرة اإلصدار هذه 	. 
 راجع الفقرة الفرعية )9-5( »إدارة الشركة« من هذا القسم(.

ً
)لمزيد من التفاصيل فضال

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية- --4-
إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشار إليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

بأن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعوديةأ. 

 فيها. ب. 
ً
أن ال يخّل اإلصدار بأٍيّ من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة أو شركاتها التابعة طرفا

أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة وشركاتها التابعة في نشرة اإلصدار. ت. 

 في أعمال الشركة وشركاتها التابعة أو في وضعها ث. 
ً
أن الشركة وشركاتها التابعة ليست خاضعة ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا

المالي. 

باستثناء ما تم اإلشارة اليه في هذا القسم والقسم 2 »عوامل المخاطرة« أن أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر ج. 
 في أعمال الشركة وشركاتها التابعة أو في وضعها المالي.

ً
بمفردها أو بمجملها جوهريا
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تغطية االكتتاب4- 0-
أبرمت الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب )شركة الوساطة المالية »وساطة كابيتال«( اتفاقية تعهد بتغطية اكتتاب عشرة مليون )10,000,000( سهم عادي، بسعر )10( عشرة 

رياالت سعودية للسهم الواحد، تمثل )100%( من أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب )»اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب«(.

متعهد التغطية- -04-
شركة الوساطة المالية

شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال( 

الرياض - شارع العليا العام 

ص.ب 50315، الرياض 11523

المملكة العربية السعودية 

+966 11 هاتف: 4944067

+966 11 فاكس: 4944205

www.wasatah.com.sa :الموقع اإللكتروني

info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية- 	04-
 لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب، فإنه:

ً
طبقا

تتعهد الشركة لمتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تصدر وتخصص لمتعهد التغطية جميع أسهم حقوق األولوية المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي - 1
لم يتم االكتتاب بها من قبل المساهمين المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتعهد متعهد تغطية االكتتاب للشركة بأنه في تاريخ التخصيص، سوف يقوم بشراء األسهم المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي لم يتم االكتتاب بها من قبل - 2
المساهمين المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتقا�سى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب.- 3
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اإلعفاءات 4- --
لم تحصل الشركة على أي إعفاءات من الهيئة فيما يتعلق بالطرح.
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شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب4- 	-
تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة ولشركة السوق المالية السعودية )تداول( إلدراج األسهم الجديدة وتم الوفاء بكافة المتطلبات 

بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

يجب على جميع المساهمين المستحقين وحملة الحقوق المكتسبة ومقدمي العروض قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل االكتتاب اإللكتروني أو تقديم طلب 
االكتتاب من خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي. حيث يعتبر تقديم طلب االكتتاب أو توقيع وتسليم نموذج الطرح المتبقي بمثابة موافقة وقبول بالشروط واألحكام 

المذكورة.

الطرح- -4	-
يتمثل االكتتاب في طرح عشرة ماليين )10,000,000( سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم وبقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية، 
وبقيمة طرح إجمالية تبلغ مائة مليون)100,000,000( ريال، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من اثنان وتسعون مليون )92,000,000( ريال سعودي إلى مائه واثنان وتسعون مليون 

)192,000,000( ريال سعودي.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة(- 	4	-
يتعين على المساهمين المقيدين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي 
يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم في المملكة خالل فترة االكتتاب. وفي حال 

وجود فترة طرح متبقية فيمكن أيضا خاللها تقديم طلبات اكتتاب ألية أسهم متبقية من قبل المؤسسات االستثمارية فقط.

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 األسا�سي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار.	

أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب االكتتاب.	

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.	

طلب االكتتاب- 41	-
على الشخص المستحق الذي يرغب بممارسة كامل حقه واالكتتاب في جميع أسهم حقوق األولوية التي يحق له االكتتاب فيها أن يقوم باالكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية 

في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم.

يحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية التي يملكها. أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على المكتتب دفعه فيحسب بضرب عدد 
حقوق األولوية المراد االكتتاب بها قبل نهاية فترة االكتتاب في )10( ريال.

مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي- -4	-
يتعين على المساهمين المستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( 

وتنتهي ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق 
أولوية. وبموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم طرح عشرة ماليين )10,000,000( سهم عادي لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية والتي تمثل حوالي )108.7%( من رأس مال الشركة قبل 
االكتتاب وبسعر طرح يبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد شامال قيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت وبقيمة طرح إجمالية تبلغ مائة مليون )100,000,000( ريال، 
وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة سهم واحد لكل حق من حقوق األولوية. وسيكون االكتتاب في أسهم حقوق األولوية المطروحة للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين 
في الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وللمستحقين ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة 

.
ً
تداول حقوق األولوية، بمن فيهم المساهمين المقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب الحقوق التي يملكونها أصال

وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب، سوف تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة تلك الحقوق أو بيعها 
من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في المحافظ عبر السوق المالية السعودية )تداول(. وتعتبر هذه الحقوق حق مكتسب لجميع المساهمين 
المقيدين في سجالت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال. ويعطي كل حق لحامله أحقية ممارسة االكتتاب بسهم واحد 
جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد انعقاد الجمعية. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم 

حينها إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.
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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

مرحلة التداول واالكتتاب: تبدأ مرحلة التداول واالكتتاب في يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( على أن تنتهي فترة التداول في يوم ••/••/••••هـ )الموافق - 2
••/••/••••م( وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

فترة الطرح المتبقي: تبدأ يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساًء من اليوم التالي بتاريخ ••/••/••••هـ - 3
)الموافق ••/••/••••م(. وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي )ويشار إليهم بـ«المؤسسات االستثمارية«( على 
أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء األسهم المتبقية. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل 
فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور األسهم، فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية 
ومعاملتها بالمثل. وسوف يكون سعر االكتتاب في السهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة بحد أدنى سعر الطرح، وإذا كان سعر األسهم غير المكتتب بها أعلى من 

سعر الطرح يوزع الفرق )إن وجد( كتعويض لحملة حقوق األولوية الذين لم يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بنسبة ما يملكون من حقوق.

التخصيص النهائي لألسهم: سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح، أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، - 4
فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي 
متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه 

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

تداول األسهم الجديدة في السوق: سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب في نظام )تداول( عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم المطروحة - 5
وتخصيصها.

لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما تقدمت الشركة بطلب إلى السوق المالية السعودية )تداول( لقبول إدراجها.

التخصيص ورد الفائض- -4	-
ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه.

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع 
كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم 
المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(. وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير 

مكتتب فيها فسيقوم متعهدي التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.

ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين. ويجب 
على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد 

أقصاه يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

سيتم رد الفائض )باقي متحصالت عملية الطرح بما يتجاوز سعر الطرح( لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا كليا أو جزئيا في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية )إن وجدت( من 
دون أي استقطاعات في موعد أقصاه ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

نشرة اإلصدار التكميلية- -4	-
يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية، وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، إذا علمت الشركة في أي وقت بعد تاريخ 

نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأٍي من اآلتي:

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة. 	

ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة. 	

ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل انتهاء فترة الطرح.

تعليق أو إلغاء الطرح- -4	-
 بتعليق الطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخالل بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق أو أن يتم 

ً
لهيئة السوق المالية في أي وقت أن تصدر قرارا

إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل الطرح.
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أسئلة وأجوبة عن اآللية المطورة لحقوق األولوية المتداولة- -4	-

ماهي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع المساهمين الملكين لألسهم يوم 
انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير 

العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد، وذلك بسعر الطرح.

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؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين 
في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وستظهر األسهم في محافظهم تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، 

ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات 
الوساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية. ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. وعليه فإن معامل األحقية هو )1.087( حق تقريبا لكل سهم )1( واحد مملوك 
للمساهم المقيد في تاريخ األحقية. ووفقا لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك ألف )1,000( سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له ألف وسبعة وثمانون )1087( حق مقابل ما يملكه 

من أسهم.

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

نعم، حيث سيتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر إغالق سهم 
الشركة في اليوم السابق خمسة عشر )15( ريال سعودي، وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون خمسة )5( رياالت سعودية.
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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؟

 إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل 
ً
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة

أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم.

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

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك ألف )1,000( سهم في الشركة على النحو 
التالي: ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ( ومائتا )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع ألف وسبعة وثمانون )1087( حق على اعتبار أن لكل سهم )1.087( 

حق تقريبا. عليه فسيتم إيداع ثمانمائة وسبعون )870( حق في محفظة )أ( مئتان وسبعة عشر )217( حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق لَحَملة شهادات األسهم االكتتاب، لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات المستلمة أو شركة مركز إيداع األوراق 
المالية )»مركز اإليداع«(، وإحضار الوثائق الالزمة.

 تداولها مرة أخرى؟
ً
 إضافية

ً
هل يحق لمن اشترى حقوقا

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 يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك. وفي حال عدم ممارسة الحق يمكن أن 
يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية. 

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلة االكتتاب؟

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم احتساب قيمة التعويض )إن وجد( 
لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علما أن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح. 

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يحق للمساهم المالك للسهم قبل يومين من انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير 
العادية حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
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لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟

نعم، حيث انه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية(، 
مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ولكن لن 

يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

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

سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر، بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك الكسور، واذا أكملت 
رقما صحيحا أو اكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة وإعالنات 
الشركة.

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: 

في حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني: IR.Inquires@saudipaper.com. وألسباب قانونية، سوف يكون بمقدور الشركة فقط تقديم 
المعلومات الواردة في هذا النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية أو 

االستثمارية.

 ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام االكتتاب، فضال راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب« وبقية المعلومات الواردة في هذه النشرة.

القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها- -4	-
)الموافق 2020/04/28م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائة مليون  بتاريخ 1441/09/05هـ  في قراره  إدارة الشركة  أو�سى مجلس 

)100,000,000( ريال سعودي وذلك لتغذية خطوط اإلنتاج وتحسين جودة اإلنتاج وسداد جزء من القروض البنكية المستحقة على الشركة.

وفي يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأسمال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية )»الكتتاب«(، ويتمثل 
االكتتاب في طرح عشرة ماليين)10,000,000( سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية 

وذلك لزيادة رأس مال الشركة من اثنان وتسعون مليون )92,000,000( ريال سعودي إلى مائه واثنان وتسعون مليون )192,000,000( ريال سعودي.

وافقت السوق المالية السعودية )تداول( على طلب إدراج األسهم الجديدة بتاريخ 1442/12/21هـ )الموافق 2020/08/11م(. كما تمت الموافقة على نشر نشرة اإلصدار هذه 
وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقع الهيئة يوم 1442/02/19هـ )الموافق 2020/10/06م(. 

بنود متفرقة- 4-0	-
سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. 
ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدا في هذه النشرة، فإنه ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها ألي من األطراف 

المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر طبقا لها. وقد يتم توزيع نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية 
واإلنجليزية، وفي حالة التعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي لنشرة اإلصدار.

إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة- --4	-
ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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التغيرات في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال4- 1-
أن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية هو )••( ريال سعودي ومن المتوقع أن يصل إلى )••( ريال سعودي في افتتاحية اليوم الذي يليه والتغيير يمثل 

نقص بنسبة )••%(.

طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال كالتالي:

: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية:
ً
أوال

عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية x سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية = القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية 
العمومية غير العادية.

: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية غير العادية:
ً
ثانيا

)القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية + قيمة األسهم المطروحة( / )عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية + عدد األسهم 
المطروحة لالكتتاب( = سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب4- --

نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب- -4--
ُيمكن االكتتاب باستخدام منّصات التداول أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين. وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلة واحدة وفقا لما يلي: 

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.- 1

سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب. وفي حال شراءه حقوقا جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.- 2

سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(. - 3

سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أومر البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في - 4
القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط، على أن يتم فقط الموافقة على االكتتاب بعدد من األسهم الجديدة المستحقة بموجب حقوق األولوية الموجودة 

في المحفظة االستثمارية. 

يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. ويقر المكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:

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 األسا�سي للشركة.	

التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه.	

عمليات التخصيص- 	4--
يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع 
كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم 
المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك 

غير مكتتب فيها فسيقوم متعهدي التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.

ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه 
يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

السوق المالية السعودية )تداول(- 41--
تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام 1990م. تتم عملية التداول من 
خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة 

.
ً
 وحتى الساعة 10 صباحا

ً
 ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحا

ً
 وحتى الساعة 3 عصرا

ً
10 صباحا

 وهي األوامر المشتملة على أفضل 
ً
 للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوال

ً
ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا

 لتوقيت اإلدخال.
ً
األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقا

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات 
.)T+2( خالل يومي عمل حسب 

ً
المعروفين مثل »رويترز«. وتتم تسوية الصفقات آليا

وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام »تداول«. ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق، بهدف ضمان عدالة 
التداول وكفاءة عمليات السوق.

تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي- -4--
تم تقديم طلب لدى الهيئة لتسجيل وطرح أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وطلب لدى السوق المالية )تداول( إلدراجها وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه 

وتم الوفاء بالمتطلبات كافة.

ومن المتوقع اعتماد التسجيل وبدء التداول في أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي ألسهم حقوق األولوية، وسوف يعلن عن 
ذلك في حينه في موقع تداول اإللكتروني. وتعتبر التواريخ المذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها بموافقة هيئة السوق المالية.

وبالرغم من أن األسهم القائمة مسجلة في سوق األسهم السعودية وأن الشركة مدرجة أسهمها في السوق المالية )تداول(، إال أنه ال يمكن التداول في األسهم الجديدة إال بعد اعتماد 
التخصيص النهائي لألسهم وإيداعها في محافظ المكتتبين. ويحظر حظرا تاما التداول في األسهم الجديدة قبل اعتماد عملية التخصيص.

يتحمل المكتتبون ومقدمو العروض في الطرح المتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة هذه المسؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية في 
هذه الحالة.
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المستندات المتاحة للمعاينة4- --
 حتى الساعة 3:30 

ً
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئي�سي للشركة الكائن في مدينة الدمام وذلك خالل ساعات العمل الرسمية )من الساعة 7:30 صباحا

مساًء( قبل 14 يوم من تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال وستبقى هذه المستندات متاحة للمعاينة حتة نهاية الطرح:

المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة:

شهادة السجل التجاري للشركة. 	

النظام األسا�سي للشركة. 	

الموافقات المتعلقة بأسهم زيادة رأس المال:

قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس المال. 	

موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق األولوية. 	

موافقة السوق المالية السعودية )تداول( على إدراج أسهم حقوق األولوية. 	

قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال*. 	

التقارير والخطابات والمستندات:

التراخيص لتشغيل مصانع الشركة. 	

اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب. 	

الموافقات الخطية من قبل المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد بالتغطية، والمستشار القانوني على استخدام اسمهم وشعارهم وإفاداتهم ضمن نشرة  	
اإلصدار.

الموافقات الخطية من قبل المحاسبين القانونيين على استخدام اسمهم وشعارهم ضمن نشرة اإلصدار. 	

 للمعاينة في المقر الرئي�سي للشركة الكائن في مدينة الدمام وذلك باليوم التالي لتاريخ اتخاذ 
ً
*سيكون قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على زيادة رأس المال متاحا

القرار.



الشركة�السعودية�لصناعة�الورق�(«صناعة�الورق»�أو�«الشركة»)�شركة�مساهمة�سعودية،�تأسست����البداية�كفرع�لمؤسسة�فردية�
تحت�مس���«المؤسسة�السعودية�لصناعة�اللب�والورق»����تار�خ�١٤١٠/٠٤/١٥هـ�(الموافق�١٩٨٩/١١/١٣م)�وتم�قيدها����ال��ل�
التجاري�رقم�(١٩٥٤٠)،�ومن�ثم�تحولت�إ���شركة�ذات�مسؤولية�محدودة�تحت�مس���«الشركة�السعودية�لصناعة�الورق»�بموجب�
ال��ل�التجاري�رقم�(٢٠٥٠٠٢٨١٤١)�وتار�خ�١٤١٥/٠١/١٠هـ�(الموافق�١٩٩٤/٠٦/٢٠م)�الصادر�من�مدينة�الدمام،�و�عدها�تحولت�
الشركة�إ���شركة�مساهمة�بموجب�القرار�الوزاري�رقم�(٦٣٥)�وتار�خ�١٤٢٧/٠٣/١٢هـ�(الموافق�٢٠٠٦/٠٤/١٠م)�وتم�إدراج�أسهم�
الشركة�بتار�خ�١٤٢٧/٠٥/١٧هـ�(الموافق�٢٠٠٦/٠٦/١٤م)،�ومقرها�الرئ��������مدينة�الدمام����المملكة�العر�ية�السعودية.�و�بلغ�
�
ً
رأس�مال�الشركة�ا��ا���اثنان�و�سعون�مليون�(٩٢,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي،�مقسم�إ����سع�مالي�ن�ومئتان�ألف�(٩,٢٠٠,٠٠٠)�سهما
�(«األسهم»)�بقيمة�اسمية�قدرها�عشرة�(١٠)�ر�االت�للسهم�الواحد�مدفوعة�القيمة�بال�امل�(و�شار�إل��ا�منفردة�بـ�«سهم�حا��»� عادياً
ومجتمعة�بـ�«األسهم�ا��الية»).�وكما����تار�خ�هذه�ال�شرة�(«ال�شرة»)،�المساهمون�الكبار�للشركة�(الذين�يمل�ون�٥٪�أو�أك���من�أسهم�
الشركة)�هو�رائد�عبد�الرحمن�عبد�العز�ز�المشعل�والذي�يملك�(٣,٢٦٤,٤٣٩)�سهم�أي�ما��س�تھ�(٣٥٫٤٨٪)�من�أسهم�الشركة�قبل�
الطرح.�أو����مجلس�إدارة�الشركة����قراره�بتار�خ�١٤٤١/٠١/١٧هـ�(الموافق�٢٠١٩/٠٩/١٦م)�بز�ادة�رأس�مال�الشركة�من�خالل�
طرح�أسهم�حقوق�أولو�ة�بقيمة�مائة�وخمسون�مليون�(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي�والذي�قامت�الشركة�باإلعالن�عنھ����تداول�
بتار�خ�١٤٤١/٠١/١٧هـ�(�الموافق�٢٠١٩/٠٩/١٦م)،�وقد�قام�مجلس�إدارة�الشركة�بتعديل�توص�تھ����قراره�بتار�خ�١٤٤١/٠٩/٠٥هـ�
�(١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون� مائة� بقيمة� أولو�ة� أسهم�حقوق� الشركة�من�خالل�طرح� مال� رأس� بز�ادة� (الموافق�٢٠٢٠/٠٤/٢٨م)�
ر�ال�سعودي�والذي�تم�اإلعالن�عنھ����تداول�بتار�خ�١٤٤١/٠٩/٠٧هـ�(الموافق�٢٠٢٠/٠٤/٣٠م)�وذلك��عد�ا��صول�ع���جميع�

الموافقات�النظامية�الالزمة�وموافقة�ا��معية�العامة�غ���العادية.�

و���يوم�••/••/••••هـ�(الموافق�••/••/••••م)،�وافقت�ا��معية�العامة�غ���العادية�للشركة�ع���ز�ادة�رأسمال�الشركة�من�خالل�إصدار�
أسهم�حقوق�أولو�ة�(«االكتتاب»)،�و�تمثل�االكتتاب����طرح�عشرة�مالي�ن�(١٠,٠٠٠,٠٠٠)�سهم�عادي�جديد�(«أسهم�حقوق�األولو�ة»�
أو�«األسهم�ا��ديدة»)��سعر�طرح�يبلغ�(١٠)�عشرة�ر�االت�سعودية�للسهم�الواحد�(«سعر�الطرح»)،�و�قيمة�اسمية�قدرها�(١٠)�عشرة�
ر�االت�سعودية�وذلك�لز�ادة�رأس�مال�الشركة�من�اثنان�و�سعون�مليون�(٩٢,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي�مقسم�إ����سع�مالي�ن�ومئتان�
�ومئتان�

ً
ألف�(٩,٢٠٠,٠٠٠)�سهم�عادي�إ���مائة�واثنان�و�سعون�مليون�(١٩٢,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي�مقسم�إ����سعة�عشر�مليونا

ألف�(١٩,٢٠٠,٠٠٠)�سهم�عادي.

سوف�يتم�إصدار�حقوق�األولو�ة�كأوراق�مالية�قابلة�للتداول�(و�شار�إل��ا�مجتمعة�بـ�«حقوق�أولو�ة»�ومنفردة�بـ�«حق�أولو�ة»)�
للمساهم�ن�المالك�ن�لألسهم�ب��اية�تداول�يوم�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�المتضمنة�الموافقة�ع���ز�ادة�رأس�المال�(«تار�خ�
األحقية»)�والمقيدين������ل�مساه���الشركة�لدى�مركز�اإليداع������اية�ثا�ي�يوم�تداول�ي���يوم�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���
العادية�المتضمنة�الموافقة�ع���ز�ادة�رأس�المال�بتار�خ�••/••/••••هـ�(الموافق�••/••/••••م)�(و�شار�إل��م�مجتمع�ن�بـ�«المساهم�ن�
المقيدين»�ومنفردين�بـ�«المساهم�المقيد»)�ع���أن�تودع�تلك�ا��قوق����محافظ�المساهم�ن�المقيدين��عد�ا�عقاد�ا��معية�العامة�
غ���العادية��عدد�(١٫٠٨٧)�حق�تقر�با�ل�ل�(١)�سهم�من�أسهم�الشركة�و�عطي��ل�حق���املھ�أحقية�االكتتاب��سهم�واحد�جديد�

وذلك��سعر�الطرح.

وسي�ون�بإم�ان�المساهم�ن�المقيدين�وغ��هم�من�عامة�المس�ثمر�ن�(«المس�ثمر�ن�ا��دد»)�–�الذين�يجوز�لهم�تداول�ا��قوق�
واالكتتاب����األسهم�ا��ديدة�-�التداول�واالكتتاب����أسهم�حقوق�األولو�ة����السوق�المالية�السعودية�(«تداول»�أو�«السوق»).�وتبدأ�
ف��ة�التداول�وف��ة�االكتتاب����يوم�••�••/••/••••هـ�(الموافق�••/••/••••م)�ع���أن�ت�ت���ف��ة�التداول����يوم�••�••/••/••••هـ�(الموافق�
••/••/••••م)�(«ف��ة�التداول»)،�ب�نما��ستمر�ف��ة�االكتتاب�ح�����اية�يوم�••�••/••/••••هـ�(الموافق�••/••/••••م)�(«ف��ة�االكتتاب»).�
وتجدر�اإلشارة�إ���أن�ف��ة�التداول�وف��ة�االكتتاب�سوف�تبدآن����نفس�اليوم����ح�ن��ستمر�ف��ة�التداول�ح���ان��اء�اليوم�السادس�

من�بداية�الف��ة،�ب�نما��ستمر�ف��ة�االكتتاب�ح�����اية�اليوم�التاسع�من�بداية�نفس�الف��ة.�

وسي�ون�بإم�ان�المساهم�ن�المقيدين�تداول�حقوق�األولو�ة�خالل�ف��ة�التداول�وذلك�من�خالل�بيع�ا��قوق�المك�سبة�أو�جزء�م��ا�
أو�شراء�حقوق�إضافية�عن�طر�ق�السوق.�كما�سي�ون�بإم�ان�المس�ثمر�ن�ا��دد�خالل�ف��ة�التداول�القيام��شراء�حقوق�عن�طر�ق�

السوق�و�يع�ا��قوق�ال���يتم�شراؤها�خالل�ف��ة�التداول.�

�لما�ي��:
ً
وس�تاح�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة�ع���مرحلھ�واحدة�وفقا

١� س�تاح����هذه�الف��ة���ميع�المساهم�ن�المقيدين�والمس�ثمر�ن�ا��دد�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة.-

٢� س�تاح�للمساهم�المقيد�االكتتاب�مباشرة��عدد�أسهمھ�خالل�ف��ة�االكتتاب.�و���حال�شراءه�حقوقا�جديدة�فس�تاح�-
لھ�االكتتاب���ا�ان��اء�ف��ة��سو���ا�(يومي�عمل).

٣� س�تاح�للمس�ثمر�ن�ا��دد�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة��عد��سو�ة�عملية�شراء�ا��قوق�مباشرة�(يومي�عمل).�-

٤� س�تاح�االكتتاب�إلك��ونيا�عن�طر�ق�المحفظة�االس�ثمار�ة����منصات�وتطبيقات�التداول�ال���يتم�من�خاللها�إدخال�-
أوامر�البيع�والشراء�باإلضافة�إ���االكتتاب����القنوات�والوسائل�األخرى�المتوفرة�لدى�الوسيط.

و���حال�تبقى�أسهم�لم�يكت�ب���ا��عد�ان��اء�ف��ة�االكتتاب�(«األسهم�المتبقية»)�فستطرح�تلك�األسهم�ع���عدد�من�المس�ثمر�ن�ذوي�
الطا�ع�المؤس����(و�شار�إل��م�بـ�«المؤسسات�االس�ثمار�ة»)�(و�شار�إ���عملية�الطرح�هذه�بـ�«الطرح�المتبقي»).�وتقوم�تلك�المؤسسات�
�يوم�••�

ً
االس�ثمار�ة�بتقديم�عروضها�لشراء�األسهم�المتبقية�وس�تم�استقبال�تلك�العروض�ابتداء�من�الساعة�العاشرة�صباحا

••/••/••••هـ�(الموافق�••/••/••••م)�وح���الساعة�ا��امسة�مساءا�من�يوم�••�••/••/••••هـ�(الموافق�••/••/••••م)�(«ف��ة�الطرح�
المتبقي»).�وس�تم�تخصيص�األسهم�المتبقية�للمؤسسات�االس�ثمار�ة�ذات�العرض�األع���ثم�األقل�فاألقل�(شرط�أن�ال�يقل�عن�سعر�
الطرح)�ع���أن�يتم�تخصيص�األسهم�بالتناسب�ع���المؤسسات�االس�ثمار�ة�ال���تقدم�نفس�العرض.�أما�بال�سبة�لكسور�األسهم�
فس�تم�إضاف��ا�لألسهم�المتبقية�ومعامل��ا�بالمثل،�وس�تم��سديد�إجما���سعر�الطرح�المحصل�من�عملية�الطرح�المتبقي�للشركة،�
وتوزع�با���متحصالت�عملية�الطرح�بدون�اح�ساب�أي�رسوم�أو�استقطاعات�(بما�يتجاوز�سعر�الطرح)�ع���مستحق��ا��ل�بحسب�ما�

�ستحقھ����موعد�أقصاه�••/••/••••هـ�(الموافق�••/••/••••م).

و���حال�لم�تكت�ب�المؤسسات�االس�ثمار�ة����جميع�األسهم�المتبقية�وكسور�األسهم،�فسيخصص�ما�تبقى�من�أسهم�لمتعهدي�
التغطية�اللذين�سيقومون��شرا��ا��سعر�الطرح�(فضالً�راجع�القسم�(١٢)�«�شروط�وأح�ام�و�عليمات�االكتتاب»).�وس�تم�اإلعالن�
عن�عملية�التخصيص�ال��ائية����موعد�أقصاه�••/••/••••هـ�(الموافق�••/••/••••م)�(«تار�خ�التخصيص»)�(فضال�راجع�القسم�
(١٢)�«شروط�وأح�ام�و�عليمات�االكتتاب»).�و�عد�اكتمال�عملية�االكتتاب،�سيصبح�رأس�مال�الشركة�مائة�واثنان�و�سعون�مليون�
�ومئتان�ألف�(١٩,٢٠٠,٠٠٠)�سهم�عادي.�وس�تم�استخدام�صا���

ً
(١٩٢,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي،�مقسم�إ����سعة�عشر�مليونا

متحصالت�الطرح����شراء�مواد�خام�عبارة�عن�لب�ال��رة�لتغذية�خطوط�اإلنتاج����الشركة�السعودية�لصناعة�الورق�وإعادة�بناء�
أصول�الشركة�لتحس�ن�جودة�االنتاج�وشراء�ماكينات�لز�ادة�كمية�االنتاج����شركة�تحو�ل�الورق�وسداد�جزء�من�القروض�البنكية�
المستحقة�ع���الشركة�(فضال�راجع�القسم�(٦)�«استخدام�متحصالت�الطرح»).�إن�جميع�أسهم�الشركة�من�فئة�واحد،�وال��عطي�
أي�سهم���املھ�حقوق�تفضيلية.�وست�ون�األسهم�ا��ديدة�مدفوعة�القيمة�بال�امل�ومساو�ة�تماما�لألسهم�القائمة.�و�عطي��ل�سهم�
��املھ�ا��ق����صوت�واحد�و�حق�ل�ل�مساهم����الشركة�(«المساهم»)�حضور�اجتماع�ا��معية�العامة�للمساهم�ن�(«ا��معية�
العامة»)�(سواء�العادية�أو�غ���العادية)�والتصو�ت�فيھ.�وس�ستحق�مال�و�األسهم�ا��ديدة�أي�أر�اح��علن�الشركة�عن�توز�عها��عد�

تار�خ�إصدارها�(إن�وجدت).�

تم�إدراج�أسهم�الشركة����السوق�(�عدد�سبع�مالي�ن�ومئتان�ألف�(٧,٢٠٠,٠٠٠)�سهم�و�قيمة�إسمية�قدرها�عشرة�(١٠)�ر�االت�للسهم�
الواحد�وال���تمثل�٣٠٪�من�رأس�مال�المصدر�البالغ�٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي)�بتار�خ�١٤٢٧/٠٥/١٧هـ�(الموافق�٢٠٠٦/٠٦/١٤م).�
�بز�ادة�رأسمالها�بتار�خ�١٤٢٩/٠٤/٠٦هـ�(الموافق�٢٠٠٨/٠٤/١٢م)�من�(٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠)�مئتان�وأر�عون�

ً
قد�قامت�الشركة�الحقا

مليون�ر�ال�سعودي�إ���(٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠)�ثالثمائة�مليون�ر�ال�سعودي�عن�طر�ق�تحو�ل�مبلغ�ستون�مليون�(٦٠,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�
سعودي�من�بند�األر�اح�المبقاه�ومنح�سهم�مجا�ي�ل�ل�٤�أسهم�ليصبح�عدد�األسهم�(٣٠,٠٠٠,٠٠٠)�ثالثون�مليون�سهم.�كما�قامت�
(الموافق�٢٠١٢/٠٤/٠٢م)�من�(٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠)�ثالثمائة�مليون�ر�ال�سعودي� بتار�خ�١٤٣٣/٠٥/١٠هـ� بز�ادة�رأسمالها� الشركة�
إ���(٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠)�ثالثمائة�وخمسة�وسبعون�مليون�ر�ال�سعودي�عن�طر�ق�منح�سهم�مجا�ي�ل�ل�٤�أسهم�ليصبح�عدد�األسهم�
�وخمسمائة�ألف�سهم.�وز�ادة�رأسمالها�بتار�خ�١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ�(الموافق�٢٠١٤/٠٥/٠٤م)�

ً
(٣٧,٥٠٠,٠٠٠)�سبعة�وثالثون�مليونا

من�(٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠)�ثالثمائة�وخمسة�وسبعون�مليون�ر�ال�سعودي�إ���(٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�أر�عمائة�وخمسون�مليون�ر�ال�سعودي�
عن�طر�ق�منح�سهم�مجا�ي�ل�ل�٥�أسهم�ليصبح�عدد�األسهم�(٤٥,٠٠٠,٠٠٠)�خمسة�وأر�عون�مليون�سهم.�كما�وقد�قامت�الشركة�
بتار�خ�١٤٣٩/١٢/٣٠هـ�(الموافق�٢٠١٨/٠٩/١٠م)�بتخفيض�رأسمالها�من�(٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�أر�عمائة�وخمسون�مليون�ر�ال�سعودي�
إ���(٢٤٥,٠٠٠,٠٠٠)�مئتان�وخمسة�وأر�عون�مليون�ر�ال�سعودي،�و�التا���تخفيض�عدد�أسهم�الشركة�من�(٤٥,٠٠٠,٠٠٠)�خمسة�
�وخمسمائة�ألف�سهم�و��سبة�تخفيض�قدرها�(٤٥٫٥٦٪)،�و�معدل�

ً
وأر�عون�مليون�سهم�إ���(٢٤,٥٠٠,٠٠٠)�أر�عة�وعشرون�مليونا

تخفيض�(٠٫٩١١)�سهم�ل�ل�سهم�ن.�كما�تم�تخفيض�رأس�المال�من�(٢٤٥,٠٠٠,٠٠٠)�مئتان�وخمسة�وأر�عون�مليون�ر�ال�سعودي�
�
ً
إ���(٩٢,٠٠٠,٠٠٠)�اثنان�و�سعون�مليون�ر�ال�سعودي،�و�التا���تخفيض�عدد�األسهم�من�(٢٤,٥٠٠,٠٠٠)�أر�عة�وعشرون�مليونا
�وثالثمائة�ألف�

ً
وخمسمائة�ألف�سهم�إ���(٩,٢٠٠,٠٠٠)��سع�مالي�ن�ومئتان�ألف�عن�طر�ق�إلغاء�(١٥,٣٠٠,٠٠٠)�خمسة�عشر�مليونا

،�و�معدل�تخفيض�سهم�ل�ل�(١,٦٠١)�سهم،�وذلك��عدما�حصلت�ع���
ً
سهم،�و��سبة�تخفيض����رأسمالها�مقدارها�(٦٢٫٤٥٪)�تقر�با

�وا��معية�العامة�(غ���العادية)�المنعقدة����يوم�اإلثن�ن�١٤٤١/٠٣/٠٧هـ�(الموافق�٢٠١٩/١١/٠٤م).
ً
�افة�الموافقات�المطلو�ة�نظاما

يتم�حاليا�تداول�األسهم�القائمة�للشركة����السوق�المالية�السعودية.�وقد�تقدمت�الشركة�بطلب�لهيئة�السوق�المالية�بالمملكة�
العر�ية�السعودية�(«الهيئة»)�ل���يل�وطرح�األسهم�ا��ديدة�كما�قدمت�طلب�إ���تداول�لقبول�إدراجها،�وقد�تم�تقديم�جميع�
المس�ندات�المطلو�ة�والوفاء�ب�افة�متطلبات�ا��هات�ذات�العالقة�وتمت�الموافقة�ع����شرة�اإلصدار�هذه.�ومن�المتوقع�أن�يبدأ�
�راجع�

ً
تداول�األسهم�ا��ديدة����السوق�خالل�ف��ة�قص��ة��عد�االن��اء�من�عملية�تخصيص�األسهم�ا��ديدة�ورد�الفائض�(فضال

الصفحة�رقم�(ط)�«التوار�خ�المهمة�وإجراءات�االكتتاب»).�وسي�ون�التداول����األسهم�ا��ديدة�-��عد����يلها�وقبول�إدراجها�
-�متاحا�لمواط���المملكة�العر�ية�السعودية�والمقيم�ن�ف��ا�إقامة�نظامية�ومواط���الدول�األعضاء����مجلس�التعاون�ا��لي���
والشر�ات�وصناديق�االس�ثمار�السعودية�وا��ليجية�باإلضافة�إ���المس�ثمر�ن�األجانب�المؤهل�ن�بموجب�القواعد�المنظمة�الس�ثمار�
المؤسسات�المالية�األجن�ية�المؤهلة����األوراق�المالية�المدرجة.�وعالوة�ع���ذلك،�يحق�للفئات�األخرى�من�المس�ثمر�ن�األجانب�
ا��صول�ع���الفوائد�االقتصادية�المرتبطة�باألسهم�ا��ديدة�من�خالل�إبرام�اتفاقيات�مبادلة�مع�األ��اص�المرخص�لهم�من�
قبل�الهيئة�(«ال��ص�المرخص�لھ»)،�مع�العلم�أن�ال��ص�المرخص�لھ�سي�ون����هذه�ا��الة�المالك�القانو�ي�الم��ل�لألسهم.

ي�ب���قراءة��شرة�اإلصدار�هذه�بال�امل�ودراسة�قسم�«إشعار�مهم»����الصفحة�(أ)�والقسم�(٢)�«عوامل�المخاطرة»�الواردين����هذه�
ال�شرة�قبل�اتخاذ�قراراس�ثماري�يتعلق�با��قوق�أو�باألسهم�ا��ديدة.�

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

الشركة�السعودية�لصناعة�الورق

الشركة�السعودية�لصناعة�الورق����شركة�مساهمة�سعودية�بموجب�القرار�الوزاري�رقم�(٦٣٥)�وتار�خ�١٤٢٧/٠٣/١٢هـ�(الموافق�٢٠٠٦/٠٤/١٠م)�و�مقيد����ال��ل�التجاري�رقم�(٢٠٥٠٠٢٨١٤١)�الصادر�
من�مدينة�الدمام�بتار�خ�١٤١٥/٠١/١٠هـ�(الموافق�١٩٩٤/٠٦/٢٠م).

طرح�(١٠,٠٠٠,٠٠٠)�سهم�عادي��سعر�طرح�يبلغ�١٠�ر�االت�سعودية�للسهم�الواحد�عن�طر�ق�إصدار�أسهم�حقوق�أولو�ة�بقيمة�إجمالية�تبلغ�(١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي،�وتمثل�ز�ادة����رأس�مال�الشركة�
ب�سبة�(١٠٨٫٧٪)�تقر�با�ليصبح�رأس�مال�الشركة�(١٩٢,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي.

فترة التداول: تبدأ من يوم ••/••/••••ه� (الموافق ••/••/••••م) وتنتهي في يوم ••/••/••••ه� (الموافق ••/••/••••م)

فترة االكتتاب: تبدأ من يوم ••/••/••••ه� (الموافق ••/••/••••م) وتنتهي في يوم ••/••/••••ه� (الموافق ••/••/••••م)

متعهد التغطيةمدير االكتتابالمستشار المالي

دمت�ضمن�طلب�ال���يل�وطرح�األوراق�المالية�بحسب�متطلبات�قواعد�طرح�األوراق�المالية�واالل��امات�المستمرة�الصادرة�عن�هيئة�السوق�المالية�بالمملكة�العر�ية�السعودية�
ُ
تحتوي��شرة�اإلصدار�هذه�ع���معلومات�ق

(المشار�إل��ا�بـ�«الهيئة»)�وطلب�قبول�إدراج�األوراق�المالية�بحسب�متطلبات�قواعد�اإلدراج�ا��اصة�بالسوق�المالية�السعودية.�و�تحمل�أعضاء�مجلس�اإلدارة�الذين�تظهر�أسماؤهم�ع���الصفحة�(ج)�مجتمع�ن�ومنفردين�
�امل�المسؤولية�عن�دقة�المعلومات�الواردة�����شرة�اإلصدار�هذه،�و�ؤكدون�بحسب�علمهم�واعتقادهم،��عد�إجراء�جميع�الدراسات�الممكنة�وإ���ا��د�المعقول،�أنھ�ال�توجد�أّي�وقا�ع�أخرى�يمكن�أن�يؤدى�عدم�تضمي��ا�
ال�شرة�إ���جعل�أّي�إفادة�واردة�ف��ا�مضللة.�وال�تتحمل�الهيئة�والسوق�المالية�السعودية�أّي�مسؤولية�عن�محتو�ات�هذه�ال�شرة،�وال��عطيان�أّي�تأكيدات�تتعلق�بدق��ا�أو�اكتمالها،�وتخليان�نفس��ما�صراحة�من�أّي�مسؤولية�

مهما��انت�عن�أّي�خسارة�ت�تج�عما�ورد����هذه�ال�شرة�أو�عن�االعتماد�ع���أّي�جزء�م��ا.

صدرت�هذه�ال�شرة�بتار�خ��••�••/••/••••هـ�(الموافق�••�••/••/••••م)

�لتوصية�مجلس�اإلدارة�وحصول�الشركة�ع���الموافقات�النظامية،�ولقد�تم��شر�دعوة�ال�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�للشركة�للموافقة�ع���إصدار�أسهم�حقوق�األولو�ة�بتار�خ�••/••/••••هـ�(الموافق�
ً
إن�طرح�أسهم�حقوق�األولو�ة�بموجب�هذه�ال�شرة�يتوقف�ع���موافقة�المساهم�ن�بز�ادة�رأس�المال�وفقا

،�و���ذلك�الوقت�سوف��عت���هذه�ال�شرة�الغية�وس�تم�إشعار�المساهم�ن�بذلك.
ً
••/••/••••م)،�وع���المساهم�ن�العلم�بأنھ�إذا�لم�يتم�ا��صول�ع���موافقة�المساهم�ن�ع���طرح�أسهم�حقوق�األولو�ة،�فإن�إصدار�أسهم�حقوق�األولو�ة�س�توقف�تلقائيا




