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    املوقرين                                                                                  الورق  لصناعة السعودية الشركة مساهمي/  السادة

 

 وبركاته هللا ورحمة عليكم  السالم

 

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة املهندس/فهد بن محمد الداود 

يسرني بأسمي و اسم زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة السعودية لصناعة الورق أن أضع بين أيديكم تقرير  

, عمل املجلس مع اإلدارة التنفيذية للشركة بحرص لوضع الشركة في املسار الصحيح لتحقيق   2020مجلس اإلدارة السنوي للعام 

في تخطي الكثير  الشركةت حم , وتمكنت الشركة من انهاء السنة املالية بتحسن جيد في أدائها العام , حيث نجالعوائد و األرباح لهذا العا

من التحديات وخروجها من نطاق الخسائر للربحية عن العام املاض ي وإعادة ترتيب أولوياتها واستمرارها في التنافسية بالرغم من  

جرآت الوقائية املصاحبة لوباء كورونا ونجاح الشركة بالرغم من ذلك في إعادة هيكلة رأس  الظروف الصعبة التي واكبت هذا التحول واإل 

مما يدل على ثقة  % املؤسسات( 6% مساهمي االشركة و 94)% 100مليون ريال تمت تغطيتها بنسبة  100مالها بطرح أسهم أولويه بلغت 

الذي منحها أفضليه لتعزيز أعمال التشغيل وتأمين احتياجاتها من  مساهميها بحسن ادارتها وتماسك واستقرار مجلس اإلدارة األمر 

ل  )اللقيم (املواد الخام ودعم توسعاتها في مشاريع حيوية سترفع من طاقتها اإلنتاجية ورفع عوائدها املالية وجودتها في التصنيع والتحوي

 مما أكسبها ثقة أكبر من املساهمين كشركة جاذبه لإلستثمار .  

لتقدير لجميع من أسهم في تحقيق هذه اإلنجازات وهذا التحول اإليجابي السريع وامللفت في هذا الوقت الصعب سوا من  كل الشكر وا

لتكون شركه رائده في مجالها وفي جميع    وبشفافيةومجلس إدارة ومساهمين وسنعمل جميعا بأقص ى جهد  التنفيذية وموظفين األدارة 

 .أعمالها مستقبال بما يحقق تطلعات مساهميها ومنسوبيها

 عرض عام عن الشركة: 

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

 قطاع املواد األساسية.

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

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

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

لتلبية إحتياجات األسواق املحلية بصفة    العاليةجودة  ال  ذي املتخصصة في صناعة الورق الصحي ، ويتركز نشاطها في إنتاج الورق الصحي  

اسية وعمليات التصدير خارج اململكة ، والشركة ضمن مسئوليتها اإلجتماعية تجاه املجتمع تقوم باإلهتمام بالعوامل البيئية من خالل  أس

 اللب املستخرج من تقطيع أشجار الغابات ، ويبلغ رأس مال الشركة  
ً
ريال وبلغ عدد    92,000,000تقليل إعتمادها على مواد الخام وخاصة

 . 2020رياالت للسهم الواحد مدفوع بالكامل وذلك كما في نهاية العام املالي  10سهم بقيمة أسمية   9,200,000رة أسهمها الصاد
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 رؤية الشركة ورسالتها واألهداف والقيم: 

   رؤيتنا

 على خطين متوازيين ، تنمية  
ً
 ، وأن نعمل دائما

ً
السوقية للشركة من    ةمساهمينا ورفع القيم  أرباحأن نكون من أسرع الشركات الكبرى نموا

 وضع حلول تقنية  فيما يتعلق بمعاييرنا الصارمة في الحفاظ على البيئة من جهة أخرى. جهة ، و

 رسالتنا  

 خالل زيادة كفاءة اإلنتاج ونمو املبيعات. من و املساهمين للشركة زيادة العائد 

 أهدافنا

دخول األسواق    أكبر حصة سوقية في قطاع الورق ، وأن تحافظ على ريادتها وتقدمها كشركة متكاملة ، و  لحصول علىتهدف الشركة ل 

 الواعدة للقطاع الورقي.

 قيم الشركة: 

 :مينتجاه املساه

 .استثماراتهمبحكم أننا نعمل على زيادة ثروتهم ورفع قيمة   الشفافيةبناء عالقة ربحية مع مساهمي الشركة ، قائمة على 

 :تجاه العمالء

.  املعايير متابعة إحتياجات عمالئنا واإلرتقاء بمنتجنا للوصول إلى 
ً
 املطلوبة عامليا

 :املوردين تجاه 

 .يقدمون افضل الخدمات و االسعارالذين  املحافظة على املوردين 

 :تجاه البيئة

 حلول تقنية وصناعية ال تضر بالبيئة التي هي أهم مصادر مواردنا وإستمرارنا. و تطبيقمن حولنا   املعايير البيئية احترام

 مبادئ وأخالقيات الشركة:

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

 أصحاب املصالح، والعمل مع الجهات الرسمية واملجتمع. 

 إن املعايير األخالقية للشركة تقوم على التالي: 

 اللوائح والقوانين والتشريعات.األنظمة و  احترام •

 .صحاب املصالحوأ  حقوق املوظفين احترام •

 .واتباع أفضل املعايير املهنية واالخالقية ومهنية  إدارة الشركة بأمانة وعدالة •

 مراعاة وخدمة املصالح املتبادلة في جميع عالقات الشركة. •

 الثقة بين الشركة من جهة واملساهمين والعمالء واملوظفين والجهات الرسمية واملجتمع من جهة أخرى. املحافظة على  •
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 وشركاتها التابعة:  الرئيس للشركة النشاط   ألنواع وصف
 

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

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

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

 

 النسبة إيرادات النشاط ألف ريال

 %95 504,735 نشاط التصنيع

 %5 27,355 نشاط التجارة  

 %100 532,090 اإلجمالي 
 

 

 للشركات التابعة وإسهامها في النتائج: الرئيسية األنشطة وصف
 

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

األم    الخام الشركة  في مصانع  إلى  ,املنتج  باإلضافة  لإلنتاج  الالزمه  بالخامات  الورق  بإمداد مصنع  الورق  تقوم شركات تجميع وفرز  كما 

الذراع االستراتيجي التي تستخدمه   و التطوير الصناعي السعودية لألستثمار الشركة تجارتها في باقي األنواع التي اليحتاجها املصنع ، وتمثل 

 .  استثماراتهاي الشركة ف

مليون ريال    532الشركة والبالغة إيراداتها اإلجمالية   أعمال  حجم في التابعة للشركات الرئيسية األنشطة هذه ويبين الجدول أدناه تأثير

 :التالي النحو  على  النتائج في وإسهامها

 النسبة إيرادات النشاط مليون ريال 

 %2 10 الشركة السعودية لتدوير الورق 

ة لتحويل الورقيالشركة السعود  246 46% 

 %0 0 الشركة السعودية لالستثمار و التطوير الصناعي 

االمارات –شركة املدار لتجارة الورق   0 0% 

املغرب  –شركة املدار لتجارة الورق   0 0% 

األردن –شركة املدار لتجارة الورق   0 0% 

 %0 0 الشركة االردنية السعودية لتحويل الورق

الجزائر –شركة املدار للورق   17 3% 

 %7 37 شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق ) الجذور( الكويت 

 %58 310 اجمالي ايرادات الشركات التابعة  

 %42 222 الشركة السعودية لصناعة الورق

 %100 532 االيرادات االجمالية املوحدة

 

 املستقبلية: الخطط والقرارات املهمة والتوقعات 

 : 2020 إنجازات العام

على  محققة العديد من اإلنجازات و بتقدم كبير على العديد من األصعدة    2020العام  من إنهاء   تمكنت الشركة السعودية لصناعة الورق

اغالق املدينة  بالرغم من ,   زيادة املبيعات رغم وجود اإلغراق و خصومات و التخفيضات املبالغ بها من املنافسين   سبيل املثال ال الحصر: 

 نتيجة جائحة كورونا استطاعت الشركة املحافظة على انتاجها و تأمين املنتجات لكافة عمالئها .الصناعية  
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   ، 2019مقارنة بعام   2020 عام  ٪ في1 بنسبة    اإلجمالية مبيعاتها  تحسينمن  الشركة  ورغم هذه التحديات واألوقات الصعبة استطاعت  

من  نجحت   االنتقال  في  املتراكمة  الشركة  املبقاه   الخسائر  األرباح  الى     15,1بقيمة  أرباح  صافي  تحقيق  ب الى  ذلك  سبب  ويعود  مليون 

ساهم في تحسين مجمل الربح بسبب توفر مخزون من املواد األولية بسعر مناسب وتخفيض  الذي اإلنخفاض الجوهري في تكلفة اإلنتاج 

اإلنتاجية العمليات  كفاءة  وتحسين  األخرى  اإلنتاج  ذلك  ةفاأض  ,تكاليف  ا   إلى  ومصاريف  اإلدارية  املصاريف  والتوزيع  إنخفاض  لبيع 

 .واملصاريف التمويلية

 .السيولة وربحية الشركةمما أثر ايجابيا على تم وضع سياسة ائتمان و تحصيل نجحت في زيادة املبالغ املحصلة من العمالء 

مختلف إدارات الشركة من  في  في املحافظة على نسب السعودة املطلوبة بكفاءات سعودية  املوارد البشرية, نجحت الشركة   على صعيد

والجود والصيانة  مستويا  ه االنتاج  وعلى  مختلفة  ت  واملشتريات  التحويلأدارية  مصنع  في  كامل  نسائي  فريق  تطوير  برنامج    و  لتحقيق 

 .   السعوده 

 . ة بتوظيف كوادر سعودية لدعم خطط االحالل و التطويركما قأمت الشركة باالستفادة من برامج الدعم الحكومي 

مما أدى  التنسيق بين ادراة املشتريات واالنتاج واملبيعات    تحسين ادارة التخطيط ل  إعادة هيكلةتم  على صعيد سالسل اإلمداد والتوريد،  

 .على كفاءة انتاجية عالية لحصول الى ا

 : 2020 العام ابرز تحديات 

 و العاملية  االقليمية  برزها ما يخص املنافسة الغير عادلة من بعض الشركات  أالعديد من التحديات  تواجه  الشركة  التزال  
ً
  . والتي تؤثر سلبا

عدم توفر حاويات لنقل  ن  أسوق العاملية تشكل بعض التحدي للشركة. كما  اال   فياملواد الخام    تقلبات اسعارو بالتأكيد ال تزال مشكلة  

 اثر بشكل سلبي على وصول املواد الخام في موعدها. بشكل منتظم البضائع 

.  و في نفس الوقت استمرت    وتوفير املوارد املالية  املواد الخام    مخزون من    توفيرضرورة  كبر التحديات التي واجهتها الشركة يعود الى  أحد  أ

 أسعار املواد الخام في االرتفاع 
ً
 .    بنهاية العام مسجلة اعلى األسعار   تدريجيا

 والتوقعات املستقبلية:  االستراتيجية
 

نتجاتنا كنتيجة لثقة  مل  و االسعارجودةالوضع سياسة مبيعات و تسويق و تحسين مستوى  و هذا من خالل    زيادة املبيعات: .1

كما ان الشركة مستمرة    م ,    2021وطرح منتجات جديدة في عام  و تطورها املستمر.  و زيادة الطلب على منتجات الشركة  العمالء  

يتم  في رفع حصتها السوقية في العديد من املناطق من خالل التركيز على جودة املنتج و سعره و الدخول في مناطق جديدة لم  

 تغطيتها  
ً
 .سابقا

اإلنتاج و الشحن و التوصيل و مواصلة العمل على   عمليات من خالل مراجعة جميع  تم رفع كفاءة اإلنتاج   رفع كفاءة اإلنتاج:  .2

التكاليف التغليف    تقليل  في اتمتة العديد من االعمال خالل العاممن خالل تطوير مكائن اإلنتاج و  مما    2020  و االستثمار 

 حقق إنتاجية اعلى بتكاليف اقل.   
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 . مليون ريال  100تم الحصول على املوافقات الالزمة للحصول على زيادة رأس املال بمبلغ  إعادة هيكلة راس املال:العمل على  .3

هذه  تقض ي    , والقدرة على التنفيذ   األداء، : رأس املال البشري، كفاءة  تستمر الشركة في العمل على املكونات الرئيسية الستراتيجيتنا و هي

بأن نستمر في استقطاب وتطوير الكفاءات والطاقات البشرية ألعمالنا، والعمل على تحسين أداء الشركة عبر مختلف وحدات    املكونات

 وأقسام الشركة.

 املناطق التي تشكل فرصة لتحقيق حصة سوقية اعلى.  ب  زيادة االهتمام كما ان الشركة ستواصل مسارها في التركيز على السوق املحلي, و 

,  م   2021و التشغيل خالل العام  توسعة  الاعمال    تهاء ان   و شركة الجذور    التوسعة في فالشركة مستمرة في  ،    للشركات التابعةبة  أما بالنس

 , كما تعمل الشركة على التخلص من استثماراتها الخارجية الغير مجدية.  اداءها اإليجابي وفي الجزائر تواصل شركة املدار التابعة للشركة  

 :2021هم املشاريع في عام أ

هذه املشاريع في    ساهم ، وست و الشركات التابعة لها    يمتلىء باملشاريع الطموحة للشركة السعودية للورق  2021إن الجدول الزمني لعام  

 وتتركز هذه املشاريع فيما يلي:   ربحية الشركة تحسين 

 التصنيع والخدمات اللوجيستية

  لشكل النهائي للمنتجات و تخفيض عدد او تحسين  و التغليف  الطاقة اإلنتاجية    زيادة اإلنتاج في مصنع التحويل لتطوير خطوط  أن يتم  

 العمالة . 

 اتمام املقارنات    تقوم الشركة بتقييم   
ً
عروض أسعار للمكينة الثانية من كبار الشركات العاملية املتخصصة في هذا املجال , وجاري حاليا

الف طن    30زيادة الطاقة االنتاجية  و ذلك بهدف    2021الربع الثاني من عام  قع أن يتم توقيع مذكرة التفاهم خالل  الفنية , ومن املتو 

 
ً
   .سنويا

بأنشاء وحدة أنتاج جديدة خاصة باملنتج النهائي بطاقة إنتاجية تقدر ب   بالكويت قامت الشركة  طن    350وفيما يخص مصنع الجذور 

 و شرعت الشركة في التج
ً
بالطاقة الكاملة في الربع الثالث لسنة    التشغيل ارب األولية للتشغيل تدريجيا ومن املتوقع ان تكون بداية  شهريا

 ., و سيكون لذلك أثر إيجابي على نتائج الشركة2021

 األتمتة 

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

 . و تحسين دقة التقارير و التواصل بين االدارات النهائي 

 التوزيع والنقل:

ناء قاعدة عمالء جديدة لتوسيع  لتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها وب   مركبات التوزيع )الكاش فان(مبيعات    زيادةفي  الشركة  ستستمر  

 . جديدةلتغطية مناطق   املركبات/الفانات املزيد من  من خالل إضافة نطاق وصولها إلى العمالء الصغار من محالت ومراكز البيع 

 اقبتها:ر عوامل املخاطرة وإدارتها وم
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املخاطر التشغيلية واملخاطر التمويلية واملخاطر    في   تتركز كيان إقتصادي تواجه مجموعة من املخاطر  كأي  إن الشركة وشركاتها التابعة  

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

إ  
ً
، إضافة تنتج عن إنعكاسات األزمات املالية  العادلة ألصولها واألدوات املالية  لدى الشركة والتي  تكون معلومة  لى مخاطر أخرى قد ال 

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

 في الشركة فيما يلي: 

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

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

 وتقلبات أسعارها العاملية. التي تحتاجها الشركة املواد الخام 

 اإلستثمارات الخارجية للشركة.ابل الريـال السعودي فيما يتعلق بمشترياتها و خاطر أسعار صرف العمالت األجنبية مقم •

 مخاطر السيوله النقدية. •

في تذبذب قيمة األدوات املالية وإحتمال تأثر الربحية املستقبلية    تؤثر التي   تكاليف القروض وأسعار الفائدة على الريالمخاطر  •

 القيمة العادلة لإليرادات املالية على موجوداتها ومطلوباتها بما في ذلك قروض املرابحات طويلة األجل. للشركة أو 

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

 .مخاطر الحريق وما يتعلق باألمن والسالمة

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

 التدفقات النقدية.

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

 لخارج. من ا

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

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

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

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

 .مع العمالء وزيادة والء املستهلك ملنتجات الشركة رفع الثقة و  النقدية

وتعزيز والء املوظفين    رقابة الداخلية،  كما تعمل الشركة في إدارتها للمخاطر على تطوير األنظمة واللوائح الداخلية وتعزيز أنظمة ال 

 ة.على رفع مستوى الكفاءة واإلنتاجية وأعمال الضبط والرقابة الداخلي  مواصلة العملو للشركة 

 :املوجودات واملطلوبات لخمس سنوات مقارنة

  786 املطلوبات إجمالى  بلغ املقابل ، وفي  2019عن العام %  6  مقداره بإنخفاض  2020 للعام  ريال مليون  877 املوجودات إجمالي بلغ

 .2019 العام عن%   9قدره  بإنخفاض   2020 للعام  ريال  مليون 
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 ويبين الجدول ادناه مقارنة املوجودات واملطلوبات لخمس سنوات: 

 

 الدولية للمعايير  طبقا                                                                    

م 2020 مليون ريال  البيان  م 2019  م 2018  م 2017  م 2016   

املتداولة املوجودات  262 277 337 378  445  

غير املتداولة  املوجودات  615 659 690 793  875  

املوجودات إجمالي   877 936 1,027 1,171  1,320  

املتداولة  طلوباتامل  395 476 484 404  479  

غير املتداولة طلوباتامل  391 386 437 566  509  

طلوبات إجمالي امل  786 862 921 970  987  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األعمال لخمس سنوات:  نتائج مقارنة

مليون   147% عن العام السابق ، كما إرتفع مجمل الربح إلى 1مليون ريال بإرتفاع  532مبلغ  2020بلغت إيرادات الشركة خالل العام  

زيادة املبيعات كما أن إنخفاض تكلفة اإلنتاج ساهم في تحسين  مليون ريال نتيجة  99%  عن العام السابق البالغ  48ريال وبنسبة إرتفاع 

، وبلغت  نتاج األخرى والتحسين من كفاءة العمليات اإلنتاجيةمجمل الربح بسبب انخفاض أسعار لب الورق  وتخفيض تكاليف أإل 

 ريال . مليون  28 خسارة %  عن العام السابق البالغ 154 إرتفاعمليون ريال وبنسبة  15.1خالل هذا العام  ربح مساهمي الشركةصافي 

 ويبين الجدول أدناه مقارنة نتائج األعمال لخمس سنوات: 

 

 الدولية  للمعايير  طبقا                                                                             

م 2020 مليون ريال  البيان  م 2019  م 2018  م 2017  م 2016   

  477   516   541   527  532 اإليرادات

  (383)   (396)   (458)  (428)  (385) تكاليف اإليرادات 

  94   120   83   99  147 مجمل الربح

خسارة(ال) الربح صافي  15  (28)  (115)  (49)  (72) 
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 : السابقة السنة نتائج  عن التشغيلية النتائج  في  الفروقات 

كما   ٪1قدره    بإرتفاعمليون   527السابق التي بلغت   العام ال مقارنة بإيرادات  ـمليون ري   532  العام مبلغ وقدرهبلغت إيرادات الشركة خالل  

، وذلك  %  48مليون ريال في العام السابق بإرتفاع نسبته    99مقارنة بمبلغ    2020مليون ريال خالل العام    147إرتفع مجمل الربح ليصل إلى  

اليف  نتيجة زيادة املبيعات كما أن إنخفاض تكلفة اإلنتاج ساهم في تحسين مجمل الربح بسبب انخفاض أسعار لب الورق  وتخفيض تك

أإلنتاج األخرى والتحسين من كفاءة العمليات اإلنتاجية. ويضاف ايضا من أسباب التحسن إنخفاض املصاريف اإلدارية ومصاريف البيع  

الذي إنعكس بشكل إيجابي على تحسين األرباح التشغيلية    املتأخرة األمر، وقد تمكنت الشركة من من تحصيل الذمم املدينة  والتوزيع 

 صصاتها، وتعمل الشركة على اإلستمرارفي تحسين الكفاءة التشغيلية خالل العام القادم.نتيجة لعكس مخ
 

 :2020و  2019ويبين الجدول أدناه الفروقات في النتائج التشغيلية للشركة للعامين 

 

 الدولية للمعايير  طبقا                                                                                    

 نسبة التغير  ( -التغيرات )+( أو ) م 2019 م 2020 مليون ريال  البيان 

 %1  5  527  532 اإليرادات

 %10  43 (428) (385) تكلفة املبيعات  

 %48  48  99  147 مجمل الربح

 - - - - أخرى  –إيرادات تشغيلية 

 %25 (17) (68) (86) أخرى  -مصروفات تشغيلية

 % 25  31  31  61 الربح )الخسارة( التشغيلي
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: حقوق املساهمين  

مليون ريال، مقابل    89.16  م2020املنتهية في ديسمبر    إجمالي حقوق املساهمين )بعد إستبعاد حقوق األقلية( خالل الفترة الحاليةبلغت  

في ديسمبر    72.72 املنتهية  للفترة  ريال  قدره    2019مليون  بإنخفاض  املبقاةوبلغت  ،  %22.61وذلك  في    األرباح  م 2020ديسمبر    31كما 

 .%من رأس املال3.23مليون ريال سعودي تشكل نسبة   2.97بمقدار

 

 31/12/2019 31/12/2020 مليون ريال  البيان

  92.0  92.0 رأس املال

  0.0  0.3 إحتياطي النظامي 

 (7.5) (6.1) فروقات ترجمة عملة أجنبية

 (11.8)  3.0 (خسائر متراكمةأرباح مبقاة / )

  72.7  89.2 الشركة بمساهمي حقوق امللكية الخاصة 

  1.2  1.4 حصص غير مسيطرة 

  73.9  90.6 اإلجمالية حقوق امللكية 

 

 : التابعة وشركاتها الشركة إيرادات إلجمالي  جغرافي  حليلت
 

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

 للتوزيع الجغرافي كما يلي:   م2020ديسمبر  31تم تلخيص بعض املعلومات املالية كما في 
ً
 وفقا

 

 السنة
 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة مليون ريال 

 املجموع أخرى دول  دول مجلس التعاون  داخل اململكة  إجمالي اإليرادات 

2020 532 478 37 17 532 

 

 السنة

 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركات التابعة  مليون ريال 

 داخل اململكة  إجمالي اإليرادات 
دول مجلس 

 التعاون الخليجي 

الدول العربية  

 األخرى 
 املجموع

2020 310 256 37 17 310 
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شركات تابعة لها داخل وخارج اململكة، ويبين الجدول أدناه أسماء الشركات تمارس الشركة نشاطاتها وعملياتها بصفة مباشرة ومن خالل  

   فأكثر وبياناتها: ٪30التابعة التي تملك فيها الشركة نسبة 

 

 

 رأس مالها اسم الشركة التابعة

نسبة 

ملكية 

الشركة 

 فيها

 نشاطها الرئيس 

الدولة املحل  

الرئيس  

 لعملياتها 

الدولة محل  

 التأسيس 

 السعودية لتحويل الورق الشركة 

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

الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق 

 )شركة ذات مسئولية محدودة( واملخلفات
 السعودية السعودية تجميع وفرز الورق واإلتجار فيه  ٪ 100 4,300,000

لإلستثمار والتطوير الشركة السعودية 

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

 شركة املدار لتجارة الورق 

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

 شركة املدار لتجارة الورق 

 )شركة ذات مسئولية محدودة(
 األردن األردن تجميع وفرز الورق واإلتجار فيه  ٪ 100 530,000

شركة األردنية السعودية لتحويل الورق  ال

 )شركة ذات مسئولية محدودة(
 األردن األردن تحويل الورق  ٪ 100 265,000

 شركة املدار للورق  

 )شركة ذات مسئولية محدودة(
 الجزائر  الجزائر  وفرز الورق واإلتجار فيه تجميع  ٪ 100 817,000

   شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق

 )شركة ذات مسئولية محدودة(
 الكويت الكويت تحويل الورق  ٪ 85 2,835,000

 

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

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

 خدمه الشركة في اإلستثمارات.األنواع التي ال يحتاجها املصنع ، وتمثل السعودية لإلستثمار والتطوير الصناعي الذراع اإلستراتيجي التي تست 

 األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة: 

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

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

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

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

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

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

 .الشركة منحتها أو أصدرتها

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

 .ستردادلإل  ةقابل  دين أدوات  ألي الشركة جانب  من إلغاء أو شراء أو  استردادلم  تصدر الشركة أي أدوات دين وال يوجد أي 

 : لها التابعة والشركات للشركة اإلجمالية املديونيةالقروض على الشركة و  

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

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

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

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

 .ضافيةإي ضمانات أ مر فقط من دون أل  اتالتسهيالت سندهذه جميع  مقابل الشركة 

الحفاظ على بعض املستويات    قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي للشركة وإحدى الشركات التابعة    أحكام إتفاقياتتتطلب  

املالية ووضع قيود على توزيعات األرباح والحد من املصاريف الرأسمالية السنوية واإليجارات ، وال تحمل هذه القروض أية نفقات مالية  

وفاء و تسديد  ولكن تم تحميل رسم إنشاء للقرض وهي مضمونه برهن املمتلكات واآلالت واملعدات الخاصة باملجموعة ، ويجب أن يتم ال

 . 2023القرض في نهاية سنة 

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

 مليون ريال 

 اسم الجهة املانحة للقرض  تسلسل 
مبلغ أصل  

 القرض 
 مدة القرض 

املبالغ املدفوعة  

 للقرض  
ً
سدادا

 خالل السنة

املبلغ املتبقي  

 القرض من 

املديونية 

اإلجمالية للشركة 

 وشركاتها التابعة 

  267  267 (2) 2023 نوفمبر – 2017 مايو 269 مصرف اإلنماء ( 1)

  5  5 (3) 2021 يناير – 2017 يناير 8 بنك الجزيرة  ( 2)

  5  5 (6) 2020 ديسمبر – 2017 يناير 11 البنك العربي الوطني  ( 3)

  13  13 (11) 2020ديسمبر -2017سبتمبر 24 التجاري البنك األهلي  ( 4)

  74  74 (3) 2021 نوفمبر – 2017 يونيو 76 مصرف الراجحي  ( 5)

  146  146 (12) 2026 فبراير – 2018 مارس 158 بنك الرياض ( 6)

  24  24 (1) 2020 يناير – 2016 اكتوبر 25 بنك ساب ( 7)

  37  37 (4) 2020 يناير – 2017 سبتمبر 41 البنك السعودي لالستثمار  ( 8)

  33  33 (8) 2023 ديسمبر – 2016 ديسمبر 41 مجموعة سامبا املالية  ( 9)

  28  28 (10) 2023 حتى 38 صندوق التنمية الصناعي  ( 10)

   مليون ريال 

 31/12/2019 31/12/2020 االلتزامات البنكية
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 553 515 قروض طويلة االجل 

 138 117 االجل قروض قصيرة 

 691 632 االجمالي 

 

 واملستحقة:   املسددة النظامية املدفوعات
 

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

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

،    2019م ، وحصلت على الشهادات الزكوية حتى عام 2019املوحدة مع شركاتها التابعة اململوكة لها بالكامل داخل اململكة وحتى العام 

بعد االنتهاء من اجراءات تقديم االقرارات الزكوية لعام    م ، ويتم سداد الزكاة2018كما حصلت على الربوط الزكوية النهائية حتى العام 

تقوم   م  بتسديد مدفوعاتها من الرسوم و املستحقات النظامية االخرى بشكل منتظم.2020م ، و قامت الشركة خالل العام 2020

 لدخل متى وجدت. الشركة والشركات التابعة لها داخل اململكة بتوريد الضرائب وفقا لنظام الهيئة العامة للزكاة وا

 : م2020ويبين الجدول أدناه قيمة املدفوعات النظامية للشركة خالل العام 
 

 املعامالت مع األطراف ذوي العالقة:
 

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

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

الشركة في    فهد بن محمد الداود ، ويمثل املهندس عليه الشركة لتزويدها بالغاز   الوحيد للمدينة الصناعية الثانية في الدمام والذي تعتمد 

 . مجلس املديرين بشركة غاز الشرق املحدودة

: 2020العام خالل  األطراف ذوي العالقةي تمت مع ويبين الجدول أدناه قيمة املعامالت الت  

 مليون ريال 
31/12/2020 

 وصف موجز لها
بيان  

 املسدد األسباب

املستحق حتى نهاية  

الفترة املالية 

 البيان  السنوية ولم يسدد 

 14,226,861 6,033,712 الزكاة
  العامة الهيئة نظام وفق الزكاه

 الدخل و  للزكاة
- 

 1,373 86,711 الضريبة

  للمدفوعات املستقطعه الضريبة

 العامة الهيئة نظام وفق الخارجية

 . الدخل و  للزكاه

- 

  ضريبة القيمة املضافة 3,264,182 26,259,146 ضريبة القيمة املضافة

 - التامينات املدفوعة حسب النظام 360,414 3,883,723 الجتماعيةاللتأمينات  املؤسسة  العامة

رسوم   و  تكاليف تأشيرات وجوازات

 مكتب العمل
2,483,052 35,000 

ومكتب  املدفوع الدارة الجوازات 

عن موظفين الشركة العمل 

 حسب النظام

- 
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العضو صاحب   نوع عالقته بالشركة  الطرف ذو العالقة 

 املصلحة

قيمة املعامالت خالل   املدة نوع املعاملة

 السنة

 شركة زميلة  شركة غاز الشرق 
املهندس/ فهد 

 محمد الداود

مشتريات غاز خالل  

 العام

إثنا عشر  

 شهرا 
 مليون ريال 7,2

 سياسة الشركة في توزيع األرباح:

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

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

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

 % من رأس املال املدفوع.30متى بلغ االحتياطي املذكور 

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

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

األسهم أصحابها حق التصويت في الجمعية العامةويجوز للجمعية العامة العادية بناء على    االحتياطي النظامي، وال تعطي تلك 

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

 % من رأس مال املدفوع.5يوزع من الباقي بعد ذلك ان وجد دفعة اولى على املساهمين تعادل  •

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

 .ملادة السادسة والسبعين من نظام الشركاتالحادية والعشرون من هذا النظام )مكافأة أعضاء املجلس( وا

 ييوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة اضافية من االرباح.  •
 

بعد  سنوية  أو ربع    سنوية  يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط املوضوعة من الجهة املختصة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها نصف

 هذا الشأن. إستيفاء املتطلبات والضوابط النظامية في 

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

 وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت املساهمين. 

مليون ريال عن ربحية أسهمها    3.6تم توزيع أرباح من شركة غاز الشرق وتسلمت الشركة السعودية لصناعة الورق جزء من األرباح بقيمة  

 % من رأس مالها.26في الشركة املذكورة والتي تمثل 

 املصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت: 

بأي حقوق في مصلحة فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء    2020لم يتم إبالغ الشركة خالل العام املالي  

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

 أنه يوجد حصص لكبار مساهمين بالش كبيرة من أسهم الشركة، 
ً
 ركة. علما

 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف العضوية:  
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 للنظام األساس للشركة  سبعةيتكون مجلس إدارة الشركة من 
ً
  2020تغير على أعضاء املجلس خالل العام هناك  وقد طرأ ، أعضاء طبقا

بتعيين كل من    12/03/2020, وتم رفض الجمعية العمومية بتاريخ    21/02/2020تم إقالة رئيس املجلس املهندس/فهد الداود بتاريخ    م

بدر   تم استقالة األستاذ/ حسان عسيري و األستاذ/  األستاذ/ إبراهيم الدوسري و األستاذ/ صالح القحطاني كأعضاء ملجلس اإلدارة, و 

بتاريخ   بتاريخ    12/03/2020الصليع  الخراش ي  عبدهللا  املهندس/  تعيين  وتم   ,17/03/2020    
ً
رئيسا الداود  املهندس/فهد  تعيين  تم   , م 

 للرئيس املجلس , تم تعيين املهندس/ عبدهللا العنزي بتاريخ للمجلس و األستاذ/ 
ً
 ،إبتدء العام املالي 25/03/2020سليمان الزبن نائبا

 

ولم يطرأ تغيير على  ،  مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء )كما هو مبين في الجدول ادناه( لكن حدثت هناك تغيرات في املجلس  ب  م2020

 لذلك فإن مجلس اإلدارة    2020تصنيف عضوية األعضاء خالل العام  
ً
, ليكون    ستة اعضاءيتكون من    2020بنهاية العام املالي  ، ووفقا

ويبين الجدول أدناه تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف العضوية للعام   ين تنفيذي  ين عضو  أعضاء مستقلين إلى جانب  ثمانيةمنهم  خالل العام  

2020 : 

 

 تصنيف العضوية املنصب في املجلس  أعضاء مجلس اإلدارة

 عضو مستقل  اإلدارة رئيس املجلس  فهد بن محمد الداود  1

 مستقل عضو  عضو مجلس اإلدارة * بدر سليمان الصليع  2

 عضو مستقل  عضو مجلس اإلدارة فهد سعد الشعيبي  3

 تنفيذي عضو  العضو املنتدب ملجلس اإلدارة  * حسان مريزن عسيري   4

 عضو مستقل  عضو مجلس اإلدارة سليمان عبدالعزيز الزبن  5

 عضو مستقل  عضو مجلس اإلدارة الدوسري**ابراهيم بن محمد   6

 عضو مستقل  مجلس اإلدارةعضو  ** صالح بن عبدالهادي القحطاني  7

 عضو مستقل  عضو مجلس اإلدارة د. محمد بن سعود البدر  8

 عضو مستقل  عضو مجلس اإلدارة *** عبدهللا بن عبدالرحمن الخراش ي   9

 تنفيذي  عضو  و العضو املنتدب عضو مجلس اإلدارة **** عبدهللا بن عودة العنزي   10

 12/03/2020*استقالة بتاريخ 

 12/03/2020ليتعيين *رفض الجمعية *

 17/03/2020*** تعيين بتاريخ 

 25/03/2020**** تعيين بتاريخ 
 

 

 جتماعات مجلس اإلدارة وتواريخها وسجل حضور األعضاء: إ

 من  ا  ر عش  م   2020عقد مجلس إدارة الشركة خالل العام املالي  
ً
في الفترات بين    يةقرارات التمرير الجتماعات ، كما أن املجلس أصدر عددا

 قرارات إعتماد القوائم املالية األولية للفترات الربعية  امواعيد  
ً
جتماعاته خالل العام وذلك وفق إحتياجات ومتطلبات الشركة وخاصة

 . وذلك بعد دراسة لجنة املراجعة لها ورفع توصياتها للمجلس
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 :2020ويبين الجدول أدناه سجل إجتماعات املجلس وحضور أعضاءه خالل العام املالي 

أعضاء مجلس  

 اإلدارة 

  ( اجتماعات10عدد إجتماعات مجلس اإلدارة ) 

 املجموع  (10)  (9)  (8)  (7)  (6)  (5)  (4)  (3)  (2)  (1) 

20/
01 /

20
20

 

03/
01 /

20
20

 

25/
02 /

20
20

 

26/
02 /

20
20

 

17/
03 /

20
20

 

25/
03 /

20
20

 

13/
05 /

20
20

 

03/
10 /

20
20

 

13/
10 /

20
20

 

14/
12 /

20
20

 

 

فهد بن محمد   1

 الداود

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 

بدر سليمان    2

 الصليع

✓ ✓  ✓ ✓      2 

فهد سعد   3

 الشعيبي 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 

حسان مريزن   4

 عسيري 

✓ ✓  ✓       3 

سليمان    5

 عبدالعزيز الزبن 

✓  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 7 

ابراهيم بن   6

 محمد آل الشيخ

✓ ✓  ✓       3 

صالح بن    7

عبدالهادي  

 القحطاني 

 ✓  ✓       2 

د. محمد بن    8

 سعود البدر 
✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 

عبدهللا بن   9

عبدالرحمن 

 الخراش ي 

     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 

عبردهللا بن عودة    10

 العنزي 

      ✓ ✓ ✓ ✓ 4 
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 : التنفيذية واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء معلومات

 اإلدارة:  مجلس أعضاء
 الخبرات  املؤهالت الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم 

1   

 بدر بن سليمان الصليع 

 

 بشركة فالكم   رئيس االلتزام والعمليات

 مدير مجموعه املطابقة واإللتزام بشركة فالكم 

 فالكم مدير إدارة املخاطر بشركة 

 مسئول االلتزام بالبنك السعودي األمريكي

 بكالوريس تسويق 

 ماجستير ادارة أعمال 

 

عام ف القطاع   18خبرة  

 املالي 

2   

 فهد سعد الشعيبي 

 

 متقاعد /شركة سابك 

 رئيس مجلس إدارة االتحاد العربي لألسمدة 

 نائب رئيس مجلس إدارة سافكو

 عضو مجلس إدارة /شركة سابك

 إدارة /نائب الرئيس لشركة ينبع السعودية عضو مجلس 

 عضو مجلس اداره شركه تطوير التعليم القابضة 

 رئيس مجلس اداره شركة تطوير النقل التعليمي

 رئيس لجنه املراجعه بشركه سايكو للتامين

 ( عضو مجلس إدارة شركة أملنيوم البحرين )ألبا

 املوارد البشريةعضو مجلس أمناء الجمعية العربية إلدارة 

 (ISO 9000عضو هيئة إدارة الجودة الشاملة )

 عضو اللجنة التوجيهية التنفيذية لألبحاث والتقنية 

 عضو اللجنة التوجيهية ملشروع فنار 

 عضو اللجنة الخاصة بإرشادات نهاية الخدمة   عض 

 عضو اللجنة اإلدارية لسلسلة اإلمدادات

 عضو مجلس إدارة شركة البيروني 

 

 بكالوريس إدارة أعمال 

 

عام ف القطاع    41خبرة   

 العام والصناعي 

شركة السعودية لصناعة  لل  العضو املنتدب م/حسان بن مريزن عسيري   3

 الورق 

 للخدمات البحرية  همديرعام شركة عبدالهادي القحطاني وأالد 

 مدير عام  -شركة دار الرياض

 اإللكترونية الشركة السعودية  للحاسبات 

 شركة أرامكوا السعودية 

 ماجستير علوم في الهندسة كيميائية 

 بكالوريس علوم في الهندسة كيميائية 

عام في قطاع     24خبرة  

 الصناعة والطاقة 

 ئب الرئيس التنفيذي لألوليفينات والغاز بشركة سابك نا متقاعد /شركة سابك  فهد محمد الداود   4

 الشركات عضو مجلس إدارة بعدد من 

عام في االقطاع   24خبرة  بكالوريوس في الهندسة الكهربائية 

 الصناعي

وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية للتنمية   سليمان عبدالعزيز الزبن   5

 اإلجتماعية 

 الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه الخليج للتمويل 

  لرئيس التنفيذي ملصرف الراجحيا

 ماجستير إدارة مخاطر  

 بكالوريوس محاسة  

عام في االقطاع   20خبرة 

 املالي والصناعي 

 الرئيس التنفيذي لشركة سعودي كول  - إبراهيم بن محمد آل الشيح   6

 الرئيس التنفيذي ملجموعة آل الشيخ

 عضو بالغرفة التجارية بالشرقية ورئيس اللجنة الصناعية فيها 

عام في االقطاع   15خبرة  النظم بكالوريوس في هندسة 

 الصناعي

نائب رئيس مجموعة شركات عبدالهادي   صالح بن عبدالهادي القحطاني   7

 القحطاني واوالده 

نائب رئيس مجموعة شركات عبدالهادي القحطاني واوالده منذ  

 م 1993عام 

عام في االقطاع   28خبرة  بكالوريوس في إدارة األعمال 

 الصناعي

املدير العام والعضو املنتدب بالشركة الكيميائية السعودية   - سعود البدر د. محمد بن   8

 املحدودة  الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت املتكاملة

الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب للشركة العاملية للتعليم 

 والتدريب 

 مدير ادارة املعلومات بمجلس الشورى 

 دكتوراة تعليم الحاسب 

 تعليم حاسب ماجستير 

 بكالوريوس تربية 

سنة في املجال   30خبرة 

الصناعي وااتصاالت وتقنية  

 املعلومات

 منصب املدير العام ملصنع   عبدهللا بن عبدالرحمن الخراش ي   9
ً
يشغل حاليا

 الرياض املخملي 

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة   -

 الصناعية من جامعة امللك سعود  

وماجستير في اإلدارة الهندسية من جامعة لوس  

 .انجلوس بالواليات املتحدة األمريكية

في املجال   عام 14خبرة 

اإلداري والصناعي  

 واالستثماري ،

 للشركة ولشركات صناعية أخرى  الشركات املساهمة عضو مجلس إدارة عدد من  عبدهللا بن عودة العنزي   10
ً
 تنفيذيا

ً
وسبق أن عمل رئيسا

 باإلضافة لعضوية عدد من مجالس إدارة الشركات املساهمة 

شهادة البكالوريس في الهندسة امليكانيكية 

واملاجستير في اإلدارة التنفيذية من جامعة امللك  

 فهد للبترول واملعادن  

ودبلوم الدراسات العليا في اإلدارة من جامعة هيل  

 .البريطانية

متلك خبرات تمتد ألكثر من 

خمسة وعشرين عاما في 

اإلدارة التنفيذية والصناعة  

س عبدهللا  ، ، ويحمل املهند 

 بن عودة العنزي 
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 : لجنة املراجعة أعضاء
 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم 

 **وليد بن محمد الشبانات  1
الشريك التنفيذي بمكتب وليد  

 الشبانات محاسبون قانونيون 

 شركة دور  –مدير الشؤون املالية واألدارية 

 شركة دور  –الداخلية مدير املراجعة 
 سنة في املراجعة الداخلية  25خبرة  بكالوريوس محاسبة جامعة امللك سعود 

2  
صالح بن عبدالهادي  

 ***القحطاني

نائب رئيس مجموعة شركات 

 عبدالهادي القحطاني واوالده 

نائب رئيس مجموعة شركات عبدالهادي القحطاني  

 م 1993واوالده منذ عام 
 عام في االقطاع الصناعي  28خبرة  األعمال بكالوريوس في إدارة 

3  

املدير العام والعضو املنتدب بالشركة الكيميائية   - د. محمد بن سعود البدر 

السعودية الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت  

 املحدودة  املتكاملة

الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب للشركة العاملية  

 للتعليم والتدريب 

 املعلومات بمجلس الشورى مدير ادارة 

 دكتوراة تعليم الحاسب 

 ماجستير تعليم حاسب 

 بكالوريوس تربية 

سنة في املجال الصناعي   30خبرة 

 وااتصاالت وتقنية املعلومات

 ****سليمان عبدالعزيز الزبن  4
وكيل وزارة العمل والتنمية  

 االجتماعية للتنمية اإلجتماعية 

 الخليج للتمويل الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه 

 الرئيس التنفيذي ملصرف الراجحي 

 ماجستير إدارة مخاطر 

 محاسبة بكالوريوس 
 عام في االقطاع املالي والصناعي  21خبرة 

 *****د.صالح حمد الشنيفي  5

عضو اللجنة االستشارية بهيئة  

 السوق املالية 

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة  

املراجعه في الشركة العاملية  

 للتأمين 

عضو لجنة املراجعة بشركة  

 مجموعة سيرا 

عضو لجنة املراجعة بالهيئة  

 امللكية ملحافظة العال 

 أستاذ مشارك في املحاسبة  لجامعة امللك سعود 

لديوان سمو ولي   باملراجعة الداخلية  مستشار مكلف 

 العهد 

مج  في  مؤسس  السعودية  عضو  الجمعية  إدارة  لس 

 للمراجعين الداخليين 

للمحاسبة   السعودية  الجمعية   إدارة  مجلس  رئيس 

للمحاسبين   السعودية  الهيئة  إدارة  مجلس  وعضو 

 القانونين 

الدكتورة في إدارة االعمال واملاجستير  

 في املحاسبة   سودرجة البكالوريو 

 

 سنة في املالية واملحاسبة   30خبرة 

 2020مايو  21وانتهت في  2019ابريل  28* *ابتدأت عضوية  وليد الشبانات باللجنة بتاريخ 

 2020مارس  23وانتهت في  . 2019ديسمبر  22ابتدأت عضوية  األستاذ صالح القحطاني بتاريخ ***

 وحتى تاريخة  2020مارس  23ابتدأت عضوية األستاذ / سليمان الزبن بتاريخ ****

 وحتى تاريخة  . 2020يوليو  23بتاريخ  الدكتور / صالح حمد الشنيفي ابتدأت عضوية *****

 : لجنة املكافآت والترشيحات أعضاء

 

 الخبرات  املؤهالت الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم 

إدارة االتحاد العربي  رئيس مجلس  رئيس مكتب فهد الشعيبي للتوظيف  الشعيبي  سعد فهد 

 لألسمدة 

 نائب رئيس مجلس إدارة سافكو

 عضو مجلس إدارة /شركة سابك

عضو مجلس إدارة /نائب الرئيس لشركة  

 ينبع السعودية 

  العام  القطاع في عام   41  خبرة أعمال  إدارة بكالوريس 

 والصناعي 

مدير مجموعه املطابقة واإللتزام بشركة   فالكم بشركة   رئيس االلتزام والعمليات * بدر بن سليمان الصليع 

 فالكم 

 مدير إدارة املخاطر بشركة فالكم 

 لتزام بالبنك السعودي األمريكيمسئول اإل

 بكالوريس تسويق 

 ماجستير ادارة أعمال 

 عام في القطاع املالي  18خبرة  

وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية   سليمان عبدالعزيز الزبن  

 جتماعية للتنمية اإل 

الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه الخليج 

 للتمويل 

 لرئيس التنفيذي ملصرف الراجحي ا

 ماجستير إدارة مخاطر 

 بكالوريوس محاسة 

عام في االقطاع املالي  21خبرة 

 والصناعي 

ئب الرئيس التنفيذي لألوليفينات والغاز  نا متقاعد /شركة سابك  **فهد محمد الداود 

 بشركة سابك

 مجلس إدارة بعدد من الشركات عضو 

 عام في االقطاع الصناعي  24خبرة  بكالوريوس في الهندسة الكهربائية 

 م 25/03/2020  *انتهت عضويته من اللجنة بتاريخ

 م 25/03/2020 **انضم الى اللجنة بتاريخ 
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 اللجنة التنفيذية: أعضاء

 الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم  
 

1 

عضو مجلس إدارة عدد من الشركات   عبدهللا بن عودة العنزي 

 املساهمة 

 للشركة  
ً
 تنفيذيا

ً
وسبق أن عمل رئيسا

ولشركات صناعية أخرى باإلضافة لعضوية  

 عدد من مجالس إدارة الشركات املساهمة 

شهادة البكالوريس في الهندسة امليكانيكية 

واملاجستير في اإلدارة التنفيذية من جامعة امللك  

 فهد للبترول واملعادن  

ودبلوم الدراسات العليا في اإلدارة من جامعة هيل  

 .البريطانية

متلك خبرات تمتد ألكثر من خمسة  

وعشرين عاما في اإلدارة التنفيذية 

والصناعة ، ، ويحمل املهندس  

 عبدهللا بن عودة العنزي 

 

 متقاعد/سابك  فهد محمد الداود  2

ئب الرئيس التنفيذي لألوليفينات والغاز  نا

 بشركة سابك

 عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات 

 عام في االقطاع الصناعي  24خبرة  الكهربائية بكالوريوس في الهندسة 

3 
 عبدهللا الخراش ي 

 منصب املدير العام ملصنع  
ً
يشغل حاليا

 الرياض املخملي 

وحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة   -

 الصناعية من جامعة امللك سعود  

وماجستير في اإلدارة الهندسية من جامعة لوس  

 .األمريكيةانجلوس بالواليات املتحدة 

يمتلك خبرات تمتد إلى أكثر من أربعة عشر  

عاما في املجال اإلداري والصناعي  

 واالستثماري ،

م. 22/12/2019بتاريخ اللجنة التنفيذية  بإستحداثصدر قرار مجلس اإلدارة *  

 

 : اإلدارة التنفيذية

 

 الخبرات  املؤهالت الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم 

وعشرين  الرئيس التنفيذي  عبدالحميد البشري يسري  1  خمسة  من  ألكثر  تمتد  طويلة  خبرة 

في  عملِه  خالل  من  الورق  صناعة  في  عاما 

للرئيس  نائب  آخرها  عليا  تنفيذية  مناصب 

لصناعة  السعودية  الشركة  في  التنفيذي 

من  وغيرها  لها  التابعة  والشركات  الورق 

 الشركات خارج وداخل اململكة 

من   الجامعية  في الشهادة  السادسة  العلوم  كلية 

 باريس 

 صناعة الورق  عام في   25خبرة  

 مدير مالي للشركة السعودية لصناعة الورق  الرئيس التنفيذي للمالية  أبوهنا بن وليد  خالد 

السعيد  مازن  التجاري  للقطاع  املالي  املدير 

 القابضة  

 املدير املالي لشركة الفوزان ملواد البناء  

  بوغزالة أ مدير تدقيق في مجموعة طالل 

من أدارة  إكالوريوس  ب محاسبة  تخصص  عمال 

 جامعه امللك فيصل 

 محاسب قانوني عربي مرخص 

 زميل املجمع العربي للمحاسبين القانونيين 

بقطاعات   28خبرة   املالي  القطاع  في  عام 

والقطاع  الحسابات  تدقيق  من  مختلفة 

 التجاري وقطاع التصنيع 

سنة في مجال الصناعة وادارة  23خبرة  مدير التصنيع  عبدهللا الزيوت  2

سنة في مجال صناعة   13املصانع منها 

 وتحويل الورق 

في   مثل  عدة  عمل  كبرى   فاين شركة  شركات 

 ومجموعة فايف لالنابيب. 

سنة في قطاع الصناعة   23خبرة  الهندسة امليكانيكية من الجامعة االردنية 

 سنة في صناعة الورق  13منها 

سنة عمل فيها بقطاعات   22خبرة تفوق    لخدمات املشتركة مدير ا حربي محمد ال 3 

البتروكيماويات والصناعة والكهرباء واملياه  

والرعاية الطبية وتقلد عدة مناصب  واالعالم 

من أهمها نائب الرئيس للخدمات املشتركة في  

شركة سريرية ونائب الرئيس للشؤون  

اإلدارية بشركة ام ام جي ومدير عام  

الخدمات املشتركة بشركة البترول 

 والكيماويات. 

جامعة امللك سعود في  الشهادة الجامعية من 

   االعالم والعالقات العامة

ف ي اإلدارة االستراتيجية من كلية ام ال اس دبلوم 

 البريطانية 

الخدمات املشتركة عام في قطاع     22خبرة   

 والشؤون اإلدارية  

سنة في مجال االدارة واملبيعات   27خبر  و التسويق  بيعاتمدير امل  زكريا الخرداوي  5

والتسويق تقلد خاللها عدة مناصب إدارية  

كبار  منها مشرف مبيعات ومدير قطاع  

العمالء ومدير تطوير ومدير إقليمي ومدير  

تجاري ومدير عام و رئيس تنفيذي مع 

  شركات عاملية مثل شركة يوني ليفر العاملية
و مجموعة العليان املالية و مجموعة صافوال 

 اكسترا".  –و الشركة املتحدة لإللكترونيات 
 

املتحدة  الواليات  دن  بيتر  معهد  من  إدارة  دبلوم 

 االمريكية 

 دبلوم فني من املؤسسة العامة للتدريب التقني

 في قطاع املبيعات عام في  27خبرة 
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 وسائل تقييم مجلس اإلدارة ألداءه ولجانه وأعضائه: 

 على  
ً
أعضاء  ، قام  تقييم أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة منهالشركة لالئحة  من منطلق تطبيق افضل ممارسات الحوكمة وبناءا

( الخاص بالالئحة وكذلك قامت لجنة الترشيحات بعمل تقييم  2مجلس اإلدارة بتقييم ذاتي لكفاءة أداء املجلس من خالل النموذج رقم )

( وظهر بشكل عام وجود لوائح معتمدة  3م ونقاط القوة ومكامن الخلل من خالل النموذج رقم )2020لكافة اللجان واداءها خالل العام  

األعضاء باملهارات والخبرات الالزمة ذات الصلة وادراك األعضاء العمال الشركة واملخاطر املحيطة والحرص التام على تطبيق    للجان وتمتع

  اللوائح اإللزامية والعمل قدر اإلمكان لتطبيق البنود االسترشادية.

 وخارج اململكة:أ شركات داخل العضوية أعضاء مجلس اإلدارة في 

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

 وكيانها القانوني ، وال يوجد ألي من أعضاء املجلس عضوية في مجالس إدارات أكثر من خمسة شركات مساهمة أخرى.
أسماء الشركات التي يكون عضو  اسم العضو 

 في مجالس إدارتها مجلس اإلدارة عض
ً
وا

 الحالية أو من مديريها 

الكيان القانوني )مساهمة  

مساهمة غير   / مدرجة

ذات مسؤولية  / مدرجة

 ....( / محدودة

داخل  

 اململكة/

خارج 

 اململكة 

أسماء الشركات التي يكون عضو 

 في مجالس  
ً
مجلس اإلدارة عضوا

 إدارتها السابقة أو من مديريها 

داخل  

 اململكة/

خارج 

 اململكة 

الكيان القانوني  

  / )مساهمة مدرجة

مساهمة غير 

ذات  / مدرجة

 مسؤولية محدودة

/ )... 

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

  عضو مجلس اداره شركه تطوير التعليم القابضة فهد سعد الشعيبي 

تطوير النقل التعليميرئيس مجلس اداره شركة  . 

 رئيس لجنه املراجعه بشركه سايكو للتامين

 .عضو مجلس إدارة شركة البيروني

 تعليم لل شركة تطوير  عضو مجلس إدارة  - -

 عضو مجلس إدارة شركة البيروني 

 ذات مسئولية محدودة  داخل املمكلة 

املحدودة  الشرق  غاز شركة- م/حسان بن مريزن عسيري   

 الوقود  محطات تطوير شركة

 العربية  الكنار شركة

 شركة املدار بالجزائر 

 شركة الجذور بالكويت  

 ذات مسؤلية محدودة 

 ذات مسئولية محدودة 

 ذات مسئولية محدودة 

 ذات مسئولية محدودة 

 ذات مسئولية محدودة 

ة داخل اململك  

 داخل اململكة 

 داخل اململكة 

 خارج اململكة 

 خارج اململكة 

 

-  -  -  

املحدودة  الشرق  غاز شركة الداود فهد محمد   

 شركة ساميك

 ذات مسؤلية محدودة 

 ذات مسؤلية محدودة 

 داخل اململكة 

 داخل اململكة 

 شركة كيان السعودية 

 شركة الجبيل للبتروكيماويات 

 شركة ينبع للبتروكيماويات 

 

اململكه  داخل  

 داخل اململكة 

 داخل اململكة 

 مساهمة عامة 

 مساهمه مغلقة 

 مغلقة مساهمه 

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

 - - - - - - إبراهيم بن محمد آل الشيح 

 - - - داخل اململكة  مساهمة مقفلة  مجموعة شركات عبدالهادي القحطاني واوالدة  صالح بن عبدالهادي القحطاني 

 الشركة الكيميائية السعودية  البدرد. محمد بن سعود 

 

 مساهمة عامة 

 

 داخل اململكة 

 

- - - 

 شركة جيو ناتبك  عبدهللا بن عودة العنزي 

 شركة السعودية لتحويل الورق 

 

 ذات مسؤولية محددة 

 

 مساهمة عامة  داخل اململكة  عدة شركات مساهمة  داخل اململكة 
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أقربائهم في أسهم الشركة والشركات التابعة:مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار   التنفيذيين و

املالي   العام  الشركة خالل  في أسهم  أدناه مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة  الجدول  في أسهم 2020يبين  توجد أي مصلحة ألقربائهم  ، وال 

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

 .شركاتها التابعة 

 الشركة  أدوات دين أو أسهم في  اإلدارة مجلس  أعضاء مصلحة

 أعضاء مجلس اإلدارة  تسلسل

 نهاية العام بداية العام 

 نسبة التغيير  صافي التغيير 
 عدد األسهم 

أدوات  

 الدين 
 عدد األسهم 

أدوات  

 الدين 

1   

 سليمان الصليع بدر بن 
1839  204  -1635 (89%) 

2   

 فهد سعد الشعيبي 
12722  10722  -2000 (16%) 

 - -  -  - م/حسان بن مريزن عسيري   3

 %100 232  232  0 فهد محمد الداود   4

 - -  -  - سليمان عبدالعزيز الزبن   5

 - -  -  - الدوسري  إبراهيم بن محمد آل الشيح  6

 (%100) 1500-  0  1500 عبدالهادي القحطاني صالح بن    7

 - -  -  - د. محمد بن سعود البدر   8

 - -  -  - عبدهللا بن عبدالرحمن الخراش ي   9

 - -  -  - عبدهللا بن عودة العنزي   10

 

 لجان الشركة الرئيسة: 

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

و املوافقة  ، كما قام املجلس بتشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت  وتم موافقة الجمعية على جميع أعضائها  وأعضائها من الجمعية العامة  

أعضائها جميع  عليها    على  طرائت  التي  التغيرات  على  املوافقة  بتاريخ    ،و  بتشكيلها  وقام  التنفيذية  اللجنة  املجلس  استحدث  كما 

 للوائح عملها والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة في العام    اللجان وتعمل  م،  22/12/2019
ً
املجلس بشكل دوري  ، ويقوم  2019وفقا

م تشكيل اللجان بهدف مساعدة املجلس في تأدية مهامه ومسئولياته وتصريف أعماله بكفاءة  وت  .بدراسة الحاجة إلى تشكيل لجان أخرى 

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

 اللجان ومهامها وبيانات عن أعضائها وإجتماعاتها على النحو التالي :  املجلس باملتابعة واإلشراف على أعمالها، وتتلخص إختصاصات

 : لجنة املراجعة : 
ً
 أوال

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

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

ن تطبيق السياسات املحاسبية املعتمدة ودراسة تلك السياسات وإبداء الرأي والتوصية بشأنها، كما تقع ضمن  املالية، والتأكد م

مهامها دراسة وتطبيق نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، واإلشراف على أنشطة املراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها ومتابعة  

م وترشيح  مللحوظاتها،  التصحيحية  وأعماله  اإلجراءات  املراجع  ومراجعة خطة  إستقالليتهم،  من  والتحقق  الحسابات  راجعي 

 وتقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية واإلجراءات الالزمة بشأنها، والتحقق من إلتزام الشركة باألنظمة واللوائح  
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بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير املالية، وفيما  ذات العالقة والتأكد من أهمية وجود إجراءات تقديم الشكاوي املتعلقة  

املالي   العام  لكل إجتماع خالل  إنعقادها وحضور أعضائها  اللجنة وعدد إجتماعاتها وتواريخ  يلي جدول يبين أسماء رئيس وأعضاء 

 على النحو التالي:  م2020

  أعضاء لجنة املراجعة #

  2020ات خالل العام عام ( إجتماع8عدد إجتماعات لجنة املراجعة )

 اإلجتماع األول 

26/1/2020 

 اإلجتماع الثاني

10/2/2020 

 اإلجتماع الثالث

17/5/2020 

 اإلجتماع الرابع 

13/6/2020 

 اإلجتماع الخامس

12/8/2020 

 اإلجتماع السادس 

7/9 /2020 

 اإلجتماع السابع

6/10/2020 

اإلجتماع 

 الثامن 

28/10 /2020 

      ✓ ✓ ✓ الشباناتوليد بن محمد   1

2  
صالح بن عبدالهادي   

 القحطاني

✓ ✓       

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ د. محمد بن سعود البدر   3

 سليمان عبدالعزيز الزبن   4
  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 د.صالح حمد الشنيفي   5
  

  
✓ ✓ ✓ ✓ 

: لجنة الترشيحات واملكافآت:
ً
 ثانيا

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

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

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

ت  ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والتحقق من إستقاللية األعضاء املستقلين وأي تعارض مصالح في عضويتهم في مجالس إدارا

التعا للوظائف وشروط  والحوافز ألعضاء شركات أخرى، وإعداد وصف  للمكافآت  التنفيذيين، وتقع ضمن مهامه وضع سياسة  للمدراء  قد 

ة ومركزها املجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية من خالل معايير مرتبطة باألداء، واملراجعة الدورية لسياسة ومعايير املكافآت بناء على أداء الشرك

 املالي واإلتجاهات األساسية في سوق العمل .

على النحو    2020يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتواريخ إنعقادها وحضور أعضائها لكل إجتماع خالل العام    وفيما 

 التالي:

أعضاء لجنة   

 الترشيحات واملكافآت 

طبيعة 

 العضوية 

 ( إجتماعين6عدد إجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت )

اإلجتماع 

 األول 

28/01/2020 

اإلجتماع 

 الثاني

23/07/2020 

 اإلجتماع الثالث

29/10/2020 

 اإلجتماع الرابع

10/11/2020 

اإلجتماع 

 الخامس 

30/12/2020 

رئيس اللجنة   الشعيبي سعد فهد 1

الحالي 

 )مستقل(

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

عضو اللجنة    بدر بن سليمان الصليع 2

 )مستقل(

     

سليمان عبدالعزيز  3

 الزبن 

عضو اللجنة   

 )مستقل(

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

4 

عضو اللجنة    فهد محمد الداود 

 )مستقل(

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

 م 25/03/2020  *انتهت عضويته من اللجنة بتاريخ

 م 25/03/2020 **انضم الى اللجنة بتاريخ 
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 : اللجنة التنفيذية: 
ً
 ثالثا

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

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

ال  الشركة  موارد  توزيع  ومراجة  اإلستراتيجية  الخطط  لتنفيذ  اإلستراتيجية،  اإلجراءات  الخطط  وفق  األجل  طويلة  األهداف  تحقق  تي 

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

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

سة  اإلقتراض وموقف الشركة من إلتزاماتها املالية، والتحقق من النفقات الرأسمالية ومراجعتها مع املوازنات املعتمدة لها، إضافة إلى درا

 يد التكاليف. القرارات اإلستراتيجية املتعلقة بالفرص أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة املنتجات وترش

 اللجنة التنفيذية: أعضاء

 الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم  
 

1 

عضو مجلس إدارة عدد من الشركات   عبدهللا بن عودة العنزي 

 املساهمة 

 للشركة  
ً
 تنفيذيا

ً
وسبق أن عمل رئيسا

ولشركات صناعية أخرى باإلضافة لعضوية  

 الشركات املساهمة عدد من مجالس إدارة 

شهادة البكالوريس في الهندسة امليكانيكية 

واملاجستير في اإلدارة التنفيذية من جامعة امللك  

 فهد للبترول واملعادن  

ودبلوم الدراسات العليا في اإلدارة من جامعة هيل  

 .البريطانية

خبرات تمتد ألكثر من خمسة   متلك

وعشرين عاما في اإلدارة التنفيذية 

والصناعة ، ، ويحمل املهندس  

 عبدهللا بن عودة العنزي 

 

 متقاعد/سابك  فهد محمد الداود  2

ئب الرئيس التنفيذي لألوليفينات والغاز  نا

 بشركة سابك

 عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات 

 عام في االقطاع الصناعي  24خبرة  الكهربائية بكالوريوس في الهندسة 

3 
 عبدهللا الخراش ي 

 منصب املدير العام ملصنع  
ً
يشغل حاليا

 الرياض املخملي 

وحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة   -

 الصناعية من جامعة امللك سعود  

وماجستير في اإلدارة الهندسية من جامعة لوس  

 .األمريكيةانجلوس بالواليات املتحدة 

يمتلك خبرات تمتد إلى أكثر من أربعة عشر  

عاما في املجال اإلداري والصناعي  

 واالستثماري ،

م. 22/12/2019*صدر قرار مجلس اإلدارة بإستحداث اللجنة التنفيذية بتاريخ   

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

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

ضمن نظام حوكمة الشركة  م وتعتبر السياسة واحدة من السياسات  23/05/2019واعتماد التعديالت في الجمعية العامة املنعقدة في  

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

 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة والئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية، وتتولى    الصادرة 
ً
تنفيذا

 لجنة الترشيحات واملكافآت بمراجعة املكافآت واملعايير املرتبطة بها والتوصية ملجلس اإلدارة. 

 : 2020اإلدارة التنفيذية ومكافآتهم خالل العام وفيما يلي إيضاح عن سياسة مكافآت أعضاء املجلس واللجان و 

:
ً
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: أوال

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

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

يتجاوز   -1 ال  معين  مبلغ  من  السنوية  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآة  يكون   150,000تتكون  أن  على  ريال(  ألف  وخمسون  ريال)مائة 

السنة،  العضو خالل  يحضرها  التي   مع عدد اإلجتماعات 
ً
املكافأة متناسبا أو نسبة   إستحقاق هذه  الجلسات  أو بدل حضور عن 
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والنظام   التنفيذية ضوء ما نص عليه نظام الشركات ولوائحها في  في األرباح ويجوز الجمع بين إثنين أو أكثر من هذه املزايامعينة من صا

 األساس للشركة.
 

 ريال(   3000يستحق عضو املجلس بدل حضور لكل إجتماع من إجتماعات املجلس مبلغ وقدره )  -2

 

 تقوم الشركة بحجز تذاكر الطيران ألعضاء املجلس وال يمكن إستعاضته بمقابل مالي اذا لم يتم االستفادة منه.  -3

 

 ألي إجتماع من إجتماعات املجلس   -4
ً
للحضور أصالة األقامة واملواصالت ألي عضو من أعضاء املجلس  الشركة مصاريف  تتحمل 

)  املنعقدة خارج مدينة إقامته،و ذلك بحد اقص ى  ألف ريال( لإلجتماع الواحد والليلة الواحدة، وال يمكن    1500وخمسمائة ريال 

 إستعاضته بمقابل مالي اذا لم يتم االستفادة منه.

 

يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافآة مقابل عضويته في لجنة املراجعة املشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي   -5

الشركة، وذلك باإلضافة    فيإضافية يكلف بها    –بموجب ترخيص منهي    –فنية أو إدارية أو إستشارية    أعمال أو مناصب تنفيذية أو

لنظام    
ً
وفقا اإلدارة  املستقلة من قبل مجلس  اللجان  وفي  اإلدارة  في مجلس   

ً
بصفته عضوا عليها  يحصل  أن  يمكن  التي  املكافأة  إلى 

 الشركات ونظام الشركة األساس. 

 

املنوطة به    افآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة املقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو وإختصاصاته واملهام  يجوز أن تكون مك     -6

 وإستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من اإلعتبارات.

 

مباشر أو   مبنية بشكل يجب أن ال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون       -7

 غير مباشر على ربحية الشركة. 

 

 يجوز أن تكون لرئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب مكافأة إضافية إضافة إلى مكافأتهم كعضو في املجلس.      -8

 

الترشيحات  يتم صرف املكافآت بناًء على قرار مجلس اإلدارة حسب السياسات املعتمدة من الجمعية العامة وذلك بتوصية من لجنة   -9

 واملكافآت.

 

مكافآت املجلس املرتبطة بنسبة معينة من صافي   يجب على مجلس اإلدارة الرفع بالتوصية إلى الجمعية العامة للشركة إلعتماد     -10

 األرباح وفق النظام. 

 

 ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماع الجمعية العامة.    -11
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افقة الجمعية   2020  للعاممكافآت وتعويضات أعضاء املجلس مقابل عضويتهم في املجلس واللجان    التاليويبين الجدول   ) تخضع ملو

 : العمومية(

 

 

 البيان

 املكافآت املتغيرة املكافآت الثابتة
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 مكافأة وبدل حضور 

 جلسات اللجان 
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 املكافأة 
 بدل

 الحضور 

 6,778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000 60,000 بدر الصليع 1

2 
إبراهيم 

 الدوسري 
45,000 9,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,030 

 13,259         21,000 96,000 27,000 135,000 فهد الداود  3

 16,581 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 120,000 21,000 105,000 سليمان الزبن  4

 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 30,000 صالح القحطاني  5

 20,110 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 120,000 27,000 135,000 فهد الشعيبي  6

 17,791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000 120,000 محمد البدر  7

 1,698 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000 120,000 15,000 75,000 عبدهللا الخراش ي  8

: األعضاء غير التنفيذيين: 
ً
 ثانيا
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1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

: األعضاء التنفيذيين: 
ً
 ثالثا

 1,565 0 0 0 0 0 283,200 0 0 12,000 0 12,000 60,000  عبدهللا العنزي  1

 9,661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,000 45,000 حسان عسيري  2

:
ً
افقة الجميعة العمومية(:مكافآت أعضاء اللجانثانيا  ) تخضع ملو

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

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

 سيعقد فيها اإلجتماع.

 : 2020 للعاماللجان  الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاءويبين 

 املجموع  بدل حضور جلسات لجلسات( احضور  ت الثابتة )عدا بدل آاملكاف بالريال 

 أعضاء لجنة املراجعة

 15000 15000 0 سليمان الزبن

 36000 6000 30000 صالح القحطاني 

 144000 24000 120000 محمد البدر

 54000 9000 45000 الشابانات وليد 

 72000 12000 60000 صالح الشنيفي

 321000 66000 255000 املجموع 

 عضاء لجنة الترشيحات واملكافآتأ

 135000 15000 120000 الشعيبي سعد فهد

 108000 12000 96000 فهد محمد الداود 

 135000 15000 120000 سليمان عبدالعزيز الزبن 

 378000 42000 336000 املجموع 

 أعضاء اللجنة التنفيذية 

 12000 12000 0 عبدهللا العنزي 

 132000 12000 120000 عبدهللا الخراش ي 

 9000 9000 0 فهد الداود 

 املجموع 
120000 33000 153000 

 

:
ً
افقة الجمعية العمومية(  مكافآت كبار التنفيذيينثالثا  :)تخضع ملو
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التنفيذي ومدراء   الرئيس  من  لكل  املكافآت  فيها  بما  التعاقد  واملكافآت شروط  الترشيحات  لجنة  توصية  بناًء على  اإلدارة  يحدد مجلس 

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

ألداء، ومعايير للحوافز طويلة األجل لربط مصالح املديرين بمصالح مساهمي الشركة مع األخذ في اإلعتبار اإلتجاهات األساسية في  ل   مالي  

، ويبين الجدول أدناه مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين   و يتم رفعها من قبل املجلس الى الجمعية العمومية العتمادها  سوق العمل  

 :  2020 للعام

 وظائف كبار التنفيذيين  

 غيرها املكافآت املتغيرة املكافآت الثابتة

ب 
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1 
 العضو املنتدب  

 عبدهللا عودة العنزي 
849,600 326,680 0 1,176,280 283,200 0 0 0 0 283,200 45,205 0 1,504,685 

2 
 الرئيس التنفيذي 

 يسري عبدالحميد البشري 
1,325,000 600,085 0 1,925,085 750,000 0 0 0 0 750,000 76,284 0 2,751,369 

3 
 الرئيس التنفيذي للمالية 

 خالد وليد أبوهنا 
453,718 228,037 24,000 705,755 70,000 0 0 0 0 70,000 212,523 0 988,278 

4 
 مدير التسويق واملبيعات  

 زكريا يوسف الخرداوي 
460,800 319,449 184,320 964,569 10,000 0 0 0 0 10,000 37,329 0 1,011,898 

5 
 مدير التصنيع للمجموعة

 عبدهللا علي الزيوت
379,871 234,621 0 614,492 40,000 0 0 0 0 40,000 181,060 0 835,552 

6 
 مدير  الخدمات املشتركة 

 حربي محمد محسن ال
292,294 121,223 0 413,517 40,000 0 0 0 0 40,000 16,164 0 469,681 

 

 العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها:

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

 .2020ذات العالقة خالل العام 

 اإلستثمارات واإلحتياطات ملصلحة موظفي الشركة: 

طات ملصلحة موظفي الشركة، وتقع ضمن توجهات الشركة من خالل  لم تقم الشركة حتى اآلن بإنشاء أي برامج أو إستثمارات أو إحتيا

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

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

في حال تم    ن في الشركةيمن املوظفين املميز   8املنتدب الى عدد    املجلس والعضوتم تنازل املهندس/ عبدهللا العنزي عن مكافاته لعضوية  

 .  اعتمادها من الجمعية العمومية

 

 ترتيبات أو اتفاق تنازل أحد املساهمين عن أي حقوق في األرباح:      

 موجبه أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. ال توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل ب 
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 األعمال والعقود التي يكون فيها مصالح ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفيذيين أو ألي شخص ذي عالقة بهم: 

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

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

 :  لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية  ورأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخليةة نتائج املراجعة  السنوي

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

ً
مل  اإلجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية األهمية وتلعب دورا

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

تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وذلك من خالل البدء   طر املالية وغيرها من املخاطر الكامنة في أنشطة الشركة.  للمخا

فى وجود إدارة متخصصة  فى مجال املراجعة والرقابة الداخلية ودعم فاعليتها من خالل لجنه املراجعة مما يدعم إرساء أفضل املمارسات  

وتقدم لها بصورة دوريه ومنتظمة تقارير عن الوحدات واالنشطة محل املراجعة، بما يحقق توافر تقييم مستمر لنظام    فى مجال الحوكمة

 الرقابة الداخلية ومدى فعاليته.   

راجع بشكل دوري التقارير التي يتم إعدادها من إدارة املراجعه الداخليه واملراجعيين       رجيين الخا إضافة ملا ذكر فان لجنة املراجعة تُ
ً
وفقا

تم العمل على معالجة املالحظات    2020وتتضمن هذه التقارير تقييم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية، و في العام املالي    للخطة املعتمدة

التعامل مع جميع املالحظات بجدية والعمل على حل  تقوية النظام الداخلي وتم  لهدف  ها  التي ظهرت عن أعمال الرقابة الداخلية وذلك 

املالحظات:   أهم  وكانت  املستقبل،  في  تكرارها  لعدم  الكفيلة  الضوابط  املقترحة  ووضع  واإلجراءات  الشركة  تواجه  التي  التحديات  ابرز 

لتطوير العمل ووضع النظم الفعالة التي تضمن سير العمل بالشكل العلمي واملنهي السليم حول وجود سياسات محاسبية واضحة متبعة  

ات الشقيقة والتعامالت املالية بينها ، دراسة قسم االئتمان والتحصيل من العمالء ووضع هيكل تنظيمي يوضح خطوط  في الشركة والشرك 

ديث  اإلبالغ واالدوار واملسؤوليات املتعلقة باألتمان والتحصيل باإلضافة اعداد خطة معتمدة ملشتريات املواد الخام وتقييم املوردين ، وتح

ت الدارة املستودعات ، ووضع خطة تسويق للشركة ، وفحص ومراجعة املستندات املقدمة الصادرة عن اإلدارة  ادله السياسات واإلجراءا

 القانونية بشان القضايا املرفوعة من الشركة او املرفوعة ضدها ، والتوصية في استحداث إدارة التزام وإدارة للمخاطر  

 :يةرأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخل

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

إدلة السياسات واإلجراءات وبناًء على املعلومات والبيانات املتاحة   فى انظمة الرقابة وتحديث  التى بدء تفعيلها  التطورات والتحسينات 

 باإلعتبار أن أي نظام رقابة داخلي يوفر ضمانات معقولة وليست مطلقة، بغض  واملتوفر 
ً
ة نرى قدرة الشركة على مواصلة أعمالها،أخذا

النظر عن مدى سالمة أنظمته وفاعلية تطبيقه . ولذلك فإن جهود التحسن والتطوير مستمرة من قبل لجنه املراجعة وقسم املراجعة 

   ة.الداخلية بالشركة وإدارة الشرك

 

 

 

 : الشركة في  داخلي  مراجع  تعيين ب املراجعة لجنة توصية
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يوجد لدى الشركة فريق عمل إلدارة املراجعة الداخلية ومرجعيته للجنة املراجعة مكون من مدير لالدارة ومراجع داخلى وادارة املراجعه 

السنوية. املراجعه  خطة  بحسب  بأعمالها  القيام  فى  بالغرض  تفى  بتاريخ    الداخليه  بالشركة  الداخلية  للمراجعة  مدير  تعيين  تم  حيث 

 م1/7/2020

 التعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة: 

ال يوجد خالل الفترة أي تعارض بين توصــــــــــيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، ولم يرفض املجلس األخذ بتوصــــــــــية لجنة املراجعة 

حيث رأت من الترشــــــــيحات املقدمة للمســــــــاهمين للتصــــــــويت فى الجمعية العامة فى اختيار مراقب الحســــــــابات  باضــــــــافة مكتب البســــــــام ضــــــــ 

ــ ى التى تحتاج الى متابعه وتحديث واالفضـــــــــل   ــام( الســـــــــتكمال اعمال املراجعه من العام املاضـــــــ ــابات )البســـــــ اللجنة اســـــــــتمرار مراقب الحســـــــ

ومن ثم تعيين مراجع حســــابات الشــــركة مكتب البســــام، تم تكليف مكتب الســــديس    ســــابقااســــتكمالها مع مراقب الحســــابات املطلع عليها  

للقيام بمهمة مراجعه كافة القيود املحاســــبية املتعلقة ببيع وشــــراء األراضــــ ي وارســــال رد رســــمى بالبريد االلكترونى من مكتب الســــديس على  

ــاء املجلس على الرد امل  ــاء مجلس االدارة ومشــــــاركة اعضــــ ــتلم وقدم املكتب التقرير النهائى  مالحظات اعضــــ ،  30/8/2020االلحاقي بتاريخ  ســــ

ــاء لجنة املراجعة الى هيئة الســـــــوق املالية بتاريخ   م بشـــــــان إجراءات عمليات بيع أراضـــــــ ي والتي تم فيها تســـــــجيل  25/10/2020وتقرير أعضـــــ

وق الشــــــركة والتي ســــــبق وان أعلنت عنها بتاريخ  بعض القيود والســــــجالت املحاســــــبية التي يرى مجلس اإلدارة انه قد يكون فيها ضــــــياع لحق

 م على موقع تداول.31/8/2020

 إقرارات الشركة: 

 الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. ت ن سجال أأ( 

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

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

 الئحة حوكمة الشركات: تطبيق 

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

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

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

 .                               اإلدارة ولجان الشركة ولوائح وسياسات وإجراءات العمل الداخلية

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

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

ها للتوافق مع املتطلبات النظامية وإختيار أفضل املمارسات في حوكمة الشركات بما يتناسب مع طبيعة أعمالها  حوكمة الشركة وتحديث

 لحقوق أصحاب املصالح والعمل على تنمية الشراكة املجتمعية، وقد قامت  
ً
 لحقوقهم وحفظا

ً
 ملصالح مساهميها وحماية

ً
وأهدافها تعظيما

 بتطبيق جميع األحكام 
ً
 : دناهالواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية، بإستثناء األحكام الواردة أالشركة عمليا

 

 أسباب عدم التطبيق  الفقرة  / نص املادة  رقم الفقرة  رقم املادة 
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39 

)مادة 

  إسترشادية(

 أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية(وتأهيل التدريب )تدريب  -

الشركة   الشركة تقوم  أعمال  بسير  املعينين  املجلس واملدراء  بإحاطة أعضاء 

وستعمل الشركة باإلهتمام بدراسة خطط لبرامج خاصة وتدريبة   وأنشطتها،

 . وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفق إحتياجات الشركة

41 

)مادة 

  إسترشادية(

 هـ
الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة  يتخذ مجلس اإلدارة التقييم )

 كل ثالث سنوات.  خارجية مختصة ألدائه

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

واإلدارة   املجلس  هيكل  مراجعة  مهامها  ضمن  من  والترشيحات  املكافآت 

املهارات والخبرات وا املناسبة من  لقدرات واملؤهالت التنفيذية واإلحتياجات 

معالجتها، اقتراحات  وتقديم  املجلس  في  والقوة   الضعف  وستعمل  وجوانب 

وفق ما يتناسب مع طبيعة أعمال  الحاجة إلى تقييم جهة خارجية  دراسة  على  

 .الشركة وإحتياجاتها

70 

)مادة 

 استرشادية(

 

 تشكيل لجنة إدارة املخاطر -

لتشكيل لجنة مختصة باملخاطر وستعمل  لم ترى الشركة الحاجة خالل العام  

بدراسة   الداخلية  الرقابة  املستمر ألنظمة  التطوير والتحسين  الشركة ضمن 

 الحاجة إلى تشكيل لجنة مختصة بإدارة املخاطر. 

71 

)مادة 

 استرشادية(

 اختصاصات لجنة إدارة املخاطر  -

شطتها  وضعت الشركة  سياسة إدارة املخاطر بما يتناسب مع طبيعة وجحم أن

التنفيذية   اإلدارة  خالل  من  ادارتها  وطرق  وتصنيفها  املخاطر  تحليل  وتشمل 

إدارة   لجنة  تشكيل  الشركة  تدرس  وسوف   ، تقاريرها  وتقديم 

 املخاطروإختصاصاتها وفق املادة. 

72 

)مادة 

 استرشادية(

 لعدم تشكيل لجنة إدارة املخاطر.  اجتماعات لجنة إدارة املخاطر  -

78 

 أ

مادة )فقرة من 

 استرشادية(

 

 عن أعمالها وتقدمه إلى  
ً
 مكتوبا

ً
تعد وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية تقريرا

مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بشكل ربع سنوي على األقل. ويجب أن يتضمن 

 لنظام الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهت إليه الوحدة  
ً
هذا التقرير تقييما

صيات، وبيان اإلجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن أو اإلدارة من نتائج وتو 

معالجة نتائج وتوصيات املراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها السيما في  

 حال عدم املعالجة في الوقت املناسب ودواعي ذلك.

وسيتم دراسة  فترة تقديم التقرير  للمراجعة الداخلية  يتم تقديم تقارير دورية

 ومحتواه ومدى إمكانية ذلك وفق طبيعة أعمال الشركة وإحتياجاتها. 

87 

)مادة 

  استرشادية(

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

88 

)مادة  

 استرشادية(

 االجتماعيمبادرات العمل  -

بمبادرات للعمل اإلجتماعي وفق املادة وستعمل الشركة من   لم تقم الشركة 

طرح  ووسائل  برامج  دراسة  على  اإلجتماعية  املسئولية  سياسة  وضع  خالل 

املسئولية  سياق  في  وضمها  اإلجتماعي  العمل  مجال  في  الشركة  مبادرات 

 اإلجتماعية 

95 

)مادة 

 استرشادية(

 حوكمة الشركات تشكيل لجنة  -

 وستعمل  2020لم ترى الشركة الحاجة إلى تشكيل لجنة للحوكمة خالل العام  

الشركة   حوكمة  في  مختصة  لجنة  الى  الحاجة  مدى  دراسة  على  الشركة 

 وإختصاصاتها. 

 

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

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

ً
ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبيرا

 . 2020قضائية خالل العام 

 

 إجراءات بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:
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الشركة حق املساهم في اإلستفسار وتوجيه األسئله وتقديم املقترحات وامللحوظات أثناء  يكفل النظام األساس للشركة وقواعد حوكمة  

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

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

 املساهمة اإلجتماعية للشركة: 

 . تؤمن الشركة بأهمية مسئوليتها اإلجتماعية ومبادرات العمل اإلجتماعي

 أسهم الخزينة: 

 . ال توجد لدى الشركة أي أسهم خزينة حتى نهاية العام

 تعيين مراجع الحسابات للشركة:

 لحسابات الشركة عن العام   البسامبتعيين السادة / شركة  30/06/2020قررت الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 
ً
وشركاه مراجعا

بناًء على ترشيح لجنة املراجعة  2020الحالي   إنتهاء   وفق توصية مجلس اإلدارة للجمعية  بتغييره قبل  بالتوصية  يقم مجلس اإلدارة  ولم 

 املعين ألجلها.الفترة 

الجمعية العامة في موعد إنعقادها خالل العام   للعام املالي    2021وسوف يعرض مجلس اإلدارة على  توصيته بتعيين مراجع الحسابات 

 بناًء على ترشيح لجنة املراجعة.  2021

 معايير املحاسبة املعتمدة في الشركة: 

، لكن ليس لها تأثير جوهري على  2020يناير    1ألخرى على املعايير سارية بدءا من  هناك عدد من املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة ا

 .القوائم املالية املوحدة للمجموعة

 تسري للسنوات التي تبدأ في أو بعد الوصف  التعديالت على املعايير  

 م 2020يناير  1 تعريف األهمية النسبية  (8( و )1معيار املحاسبة الدولي رقم )

 ( 3املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 

 م 2020يناير  1 تعريف النشاط التجاري 

الدولية إطار مفاهيم التقارير املالية باملعايير  املفاهيم  إطار  مرجع  على  للتقارير     تعديالت 

التعريفات املعدلة ومتطلبات تحقق املوجودات  وكذلك  املالية،  

 املفاهيم الهامة.واإللتزامات وتوضيح بعض 

 

 م 2020يناير  1

(، ومعيار 9املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

املعيار الدولي للتقرير و ( 39املحاسبة الدولي رقم )

 (7املالي رقم )

 

 م 2020يناير  1 إصالح معيار سعر الفائدة 

 م2020يونيو  1 جائحة كوروناإمتيازات اإليجار الناتجة عن  ( 16املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 

 املراجع الخارجي على القوائم السنوية: اتتحفظ 

    2020تقرير مراجع الحسابات للعام املالي كما تم ذكره في  أساس الرأي املتحفظ
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. استناًدا إلى نتائج هذا التقييم، تم  2019ديسمبر   31قامت اإلدارة بإجراء تقييم إلنخفاض قيمة الذمم املدينة التجارية للمجموعة كما في (1

. 2019ديسـمبر    31مليون ريال سـعودي من مخصـص لإلنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية خالل السـنة املنتهية في  31.4عكس مبلغ  

 وفقا ملتطلبات   2018ديسمبر   31دارة لم تقم بتقييم اإلنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية للمجموعة كما في  حيث أن اإل 

 

" األدوات املالية" ولم تقم بإظهار أثر النتائج، إن وجدت، في قائمة املركز املالي وقائمة الربح أو الخســـــــارة  9املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

ــنة املنت ــائر املتراكمة للمجموعة كما في   2018ديســـــــمبر   31هية في للســـــ . لذا، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هناك أي  2019يناير   1والخســـــ

 .2019ديسمبر   31وعلى نتائج السنة املنتهية في  2019يناير   1تسوية ضرورية للخسائر املتراكمة ذات الصلة للمجموعة كما في  

 
 في تقرير مراجع الحسابات  

ً
 التالي:ك  2020لي  للعام املالفت إنتباه    كما ورد أيضا

( حول هذه القوائم املالية املوحدة والذي يشير إلى أن اإلدارة قد قامت بالتعاقد مع مستشار خارجي لتقييم اإلنخفاض في  4إيضاح رقم ) -1

، وتم على أساس هذا التقييم اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في القيمة بمبلغ  2020ديسمبر    31قيمة املمتلكات واآلالت واملعدات كما في  

يتضمن التقييم إفتراضات تتعلق بحجم     : ال ش يء(.2019ديسمبر    31)   2020ديسمبر    31مليون ريال سعودي خالل السنة املنتهية في    0.95

و النهائية وصافي القيمة املمكن تحقيقها ومعدالت الخصم والعوامل  املبيعات املستقبلية واألسعار ومعدالت النمو السنوية ومعدالت النم 

تقديرات اإلدارة   نجاح العمليات املستقبلية وظروف السوق بحسب  نتائج هذه اإلفتراضات بشكل كبير على  األخرى ذات الصلة. تعتمد 

تقبلية وتعتقد أن القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت  تثق اإلدارة في قدرتها على الوفاء بخطة أعمالها املس    وتحقيق خططها في املستقبل.

 لن تتجاوز املبالغ القابلة لإلسترداد.   2020ديسمبر  31واملعدات كما في 

( حول هذه القوائم املالية املوحدة والذي يشير إلى أن اإلدارة قد قامت بالتعاقد مع مستشار خارجي لتقييم إنخفاض قيمة  4إيضاح رقم ) -2

مليون ريال سعودي    29.46والتي تبلغ قيمتها    2020ديسمبر    31غير املستخدمة من املمتلكات واآلالت واملعدات كما في   بعض املوجودات

مليون ريال سعودي(. بناًء على نتائج هذا التقييم، توصلت اإلدارة إلى أن الخسارة املطلوبة لإلنخفاض في قيمة املوجودات   43.7: 2019)

مليون ريال سعودي(. يتضمن التقييم    3.2:  2019ديسمبر    31)  2020ديسمبر    31مليون ريال سعودي كما في    0.6غير املستخدمة تبلغ  

  إفتراضات تتعلق بسعر البيع التقديري في سياق األعمال العادية، والتكلفة املقدرة لإلكمال والالزمة إلجراء بيع هذه املوجودات. تعتمد 

نج على  كبير  بشكل  اإلفتراضات  هذه  في  نتائج  خططها  وتحقيق  اإلدارة  تقديرات  بحسب  السوق  وظروف  املستقبلية  العمليات  اح 

 لنهاية السنة، قامت اإلدارة بإعداد خطة إلستخدام هذه املوجودات، وقامت بتخصيص موارد مالية في املوازنة املعتمدة     املستقبل.
ً
الحقا

في املستقبل. تعتقد اإلدارة أن هذه املوجودات لديها القدرة على توفير    مؤخًرا إلعادة هيكلة / تجديد هذه املوجودات من أجل إستخدامها

  31منافع إقتصادية مستقبلية للمجموعة وعليه، فإن القيمة الدفترية ملثل هذه املوجودات لن تتعدى قيمتها القابلة لإلسترداد كما في  

 .  2020ديسمبر 

ي يشير إلى أن الشركة قد أصدرت إعالًنا في تداول عن رفع دعوى قضائية ضد  ( حول هذه القوائم املالية املوحدة والذ 34إيضاح رقم ) -3

 الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السابق.

 

 :  2020الجمعيات العامة للمساهمين خالل العام 

( جمعيات تمت املوافقة فيها على عدد من البنود والذي تم األعالن عن نتائجها في حينه على  3)  2020عقدت الشركة خالل العام املالي  

 : 2020العامة املنعقدة خالل  ات للجمعي  أعضاء املجلس حضور و تواريخ والجدول أدناه يبين   موقع السوق املالية السعودية )تداول( 

 

 األعضاء الحاضرين  نوع الجمعية  التاريخ #
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 عادية غير  م 2020/ 12/ 06 1

 فهد بن محمد الداود

 محمد بن سعود البدر

 فهد سعد الشعيبي 

 الزبن  زعبد العزيسليمان بن 

 بن عوده العنزي  عبد هللا

 بن عبدالرحمن الخراش ي عبد هللا

 عادية  م 2020/ 06/ 30 2

 فهد بن محمد الداود

 محمد بن سعود البدر

 فهد سعد الشعيبي 

 الزبن  زعبد العزيسليمان بن 

 بن عوده العنزي  عبد هللا

 بن عبدالرحمن الخراش ي عبد هللا

 عادية  م 2020/ 03/ 12 3

  فهد بن محمد الداود

 بدر سليمان الصليع 

 حسان مريزن عسيري 

 القحطاني يعبد الهادصالح بن 

 لدوسري ابراهيم بن ناصر ا

 فهد بن سعد الشعيبي 

 

  سجل املساهمين: 

 

 عدد الطلبات 
 

 أسباب الطلب  تاريخ الطلب  عدد الطلبات  أسباب الطلب  تاريخ الطلب 

1 
15/01/2020 

 11 إجراءات الشركة
23/08/2020 

 أخرى 

2 
29/01/2020 

 12 أخرى 
22/10/2020 

 أخرى 

3 
09/02/2020 

 13 إجراءات الشركة
16/11/2020 

 أخرى 

4 
12/03/2020 

 14 الجمعية العامة
06/12/2020 

 الجمعية العامة

5 
12/04/2020 

    أخرى 

6 
10/06/2020 

    أخرى 

7 
22/06/2020 

    أخرى 

8 
29/06/2020 

    الجمعية العامة

9 
30/06/2020 

    الجمعية العامة

10 
27/07/2020 

    أخرى 

 شكر وتقدير مجلس اإلدارة 
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مساهمي الشركة وعمالؤها ومورديها ومستشاريها على جهودهم وتعاونهم،    والتقدير لجميعيتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بالشكر  

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

املقبلة بما يحقق    مأداء الشركة خالل العام القادم واألعوا، ويتطلع املجلس بالنهوض ب 2020والتعاون البناء مع الشركة خالل العام املالي  

 . تعالى  تطلعات مساهميها إن شاء هللا 

 

 


