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 كلمة رئيس جملس اإلدارة للمساهمي 

  حفظكم اهلل   مساهمي شركة مبكو  لسادة / ا
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،  

أنشطة ونتائج الشركة أهم  والذي يتضمن جملس اإلدارةتقرير أقدم لكم نيابة عن األخوة أعضاء جملس اإلدارة يسعدني أن 

  ،م2020العام املالي  خاللاملختلفة 

واجهت الشركة حتديات كبرية بسبب اإلجراءات االحرتازية اليت فرضتها اململكة حفظها  2020ونود أن ننوه أنه خالل العام 

الشركة كافة اإلجراءات االحرتازية املطلوبة حلماية العاملني  واختذتاهلل ملنع انتشار جائحة فريوس كورنا املستجد 

ال أن الشركة حققت خالله أعلى كمية مبيعات منذ إبالتحديات،  حافاًل ًاواملتعاملني واجملتمع، وعلى الرغم من كونه عام

ها السوقية وعمالئها مع نشأتها، وحافظت الشركة على أداء متزن يتواكب مع املتغريات يف األسواق بهدف احلفاظ على حصت

االلتزام جبودة املنتجات وتلبية طلبات عمالئها مع إعطاء األولوية لتلبية الطلب احمللي وكان جمللس اإلدارة دور كبري يف مواجهة 

 تلك التحديات من خالل توجيه اإلدارة وتكثيف التواصل الفردي واجلماعي بني األعضاء واإلدارة التنفيذية لبحث سبل مواجهة

التحديات، كما اعتمد جملس اإلدارة تطوير اسرتاتيجية الشركة وشركاتها التابعة مبا يتواكب مع املتغريات السريعة يف 

بيئة األعمال كما ال ننسي جمهودات جملس اإلدارة وجلانه واإلدارة التنفيذية يف احلفاظ على املمارسات اجليدة يف حوكمة 

بة وإدارة املخاطر وانشطة املسؤولية االجتماعية واحلفاظ على البيئة وخدمة اجملتمع الشركات وتطوير وحتسني أساليب الرقا

 .2020ونستعرض معكم فيما يلي تقرير اجمللس عن العام  2030مبا يتواكب مع رؤية اململكة 

 جملس اإلدارة أوالً:  

ض بإدارتها، ويدرك جيدًا مسؤولياته إدارة الشركة هو املنتخب من اجلمعية العامة للشركة وهو احلاكم هلا واملفو جملس ▪

وتتضمن  وجه الذي حيقق مصلحة املساهمني،أمام املساهمني عن تدبري شؤون الشركة على ال املسؤول قانونيًاالقانونية وانه 

مفصلة عن تشكيل جمالس اإلدارة وجلانها، واختصاصاتها،  ًاأحكام ة والئحة عمل اجمللسالئحة حوكمة الشرك

ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائه وواجباتهم، وتؤكد على مبدأ املشاركة الفعالة يف اختاذ القرار داخل اجمللس 

االهتمام، كمبدًأ وتقنن بشكل صارم حاالت تعارض املصاحل بني أعضائه والشركة، وتقرر مبادئ الصدق واألمانة، والعناية و

م وكيفية تعينهم جملس اإلدارة. وُيحدد نظام الشركة األساس عدد أعضاء جملس اإلدارة ومكافآتهم وصالحيتهعمل ً لمنهج و

 الشركة واخلربات املطلوبة للعضوية. أعمال وطبيعة حجم االعتبار بعني آخذًاوانتهاء عضويتهم، 

من اجلمعية العامة للشركة  نتخابهمإأعضاء مستقلني وقد مت  أربعة من بينهميتكون جملس إدارة الشركة من مثانية أعضاء  ▪

 .م2019نوفمرب  14بدأت من م وتستمر دورة عمل جملس اإلدارة ملدة ثالث سنوات ميالدية 2019 شهر يونيويف 
 : ما يلي على سبيل املثال ال احلصر ومهامه اإلدارة  جملس  أهم مسؤولياتمن 

 دوري، بشكل ومراجعتها تنفيذها على واإلشراف للشركة الرئيسة واألهداف واالسرتاتيجيات والسياسات اخلطط وضع ▪

 عليها.ذلك، وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام  لتحقيق الالزمة واملالية البشرية املوارد توافر من والتأكد
مراجعة قواعد احلوكمة وحتديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل و، التحقق من التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات ▪

 املمارسات.
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 اإلشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها املالية واالئتمانية مع الغري. ▪
 والسنوية للشركة متضمنة الطريقة املقرتحة لتوزيع األرباح واعتماد القوائم قبل نشرها.إعداد القوائم املالية األولية  ▪
 إعداد تقرير جملس اإلدارة واعتماده قبل نشره. ▪
وضع السياسات واإلجراءات اليت تضمن تقّيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية  ▪

 ، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.للمساهمني وأصحاب املصاحل
 مة البيانات واملعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية املعمول بها.ضمان دقة وسال ▪
ورات إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمني االطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة املختلفة للشركة وأي تط ▪

 جوهرية.
 م 2020يف نهاية العام    تكوين جملس اإلدارة وتصنيف العضوية (أ

 صفة العضوية املنصب االسم

 غري تنفيذي رئيس اجمللس  م. عبداهلل عبد الرمحن املعمر

 غري تنفيذي نائب رئيس اجمللس   أ. مصعب سليمان املهيدب

 غري تنفيذي عضو أ. عماد عبدالقادر املهيدب

 غري تنفيذي عضو االله عبداهلل أبونيانأ. عبد 

 مستقل عضو * أ. خالد صاحل اخلطاف

 مستقل عضو * سامل حممد الرويسأ. خالد 

 مستقل عضو أ. أمحد مبارك الدباسي

 مستقل عضو أ. وليد إبراهيم شكري

 مستقل عضو م. عمر حممد سراج جنار

عضو مستقل( عضوًا مبجلس اإلدارة ابتداًء  -اإلدارة بتعيني )السيد/ خالد سامل حممد الرويس قرار جملس  وافقت اجلمعية العامة للشركة على *

لسيد/ خالد ا) املستقيلم خلفًا للعضو 13/11/2022 م  إلكمال دورة اجمللس حتى تاريخ انتهاء الدورة احلالية يف10/05/2020من تاريخ تعيينه يف 

 عضو مستقل(. -صاحل فهد اخلطاف 

 جملس اإلدارة ونسبة احلضور:   اجتماعات  (ب

 االسم
 2020التسلسل الزمين الجتماعات اجمللس خالل العام 

 نسبة احلضور
 ديسمرب 28 أغسطس 30 يونيو 28 يونيو 7 مارس 17

 %100 حضر حضر حضر مل حيضر حضر م. عبداهلل عبد الرمحن املعمر

 %100 حضر حضر حضر حضر حضر أ. مصعب سليمان املهيدب

 %100 حضر حضر حضر حضر حضر عماد عبدالقادر املهيدبأ. 

 %100 حضر حضر حضر مل حيضر حضر أ. عبد االله عبداهلل أبونيان

 2020مايو 10من  اعتبارًا العضوية باجمللس انتهت حضر أ. خالد صاحل اخلطاف

 حضر
 حضر

20% 

 %80 حضر حضر حضر حضر - سامل حممد الرويسأ. خالد 

 %100 حضر حضر حضر حضر حضر مبارك الدباسيأ. أمحد 

 %100 حضر حضر حضر حضر حضر أ. وليد إبراهيم شكري

 %100 حضر حضر حضر حضر حضر عمر حممد سراج جنارم. 
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 عقد اجمللس إجتماعاته عن طريق وسائل التقنية احلديثة بسبب الظروف الطارئة اليت مير بها العامل يف ظل جائحة كورونا. -
   اعاله اجلمعية وفقًا للجدول إجتماع  بعد ثالثة اجتماعاتوعقد جملس اإلدارة  2020يونيو   7اجلمعية العامة للشركة بتاريخ   دتاريخ لإلنعقاأخر  •

 

 : املؤهل العلمي واخلربات ألعضاء جملس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيي (ج
 والوظائف احلالية والسابقة.اخلربات العملية  املؤهل العملي املنصب االسم

 أعضاء جملس اإلدارة

 جملس االدارة عضو أ. عماد عبدالقادر املهيدب
 بكالوريوس جتارة 

 درجة الدكتوراه الفخرية 

، نائب رئيس جملس اإلدارة جملموعة املهيدب لشركة مبكومن املؤسسني 

التجارة وإدارة األعمال لالستثمارات املتعددة. خربة يف أعمال الشركة وجمال 

واالستثمار وإدارة الشركات وعضوية جمالس اإلدارة. عضو جملس إدارة وجملس 

 املديرين يف العديد من الشركات والغرف التجارية،

 

 

جملس  رئيس م. عبداهلل عبدالرمحن املعمر

 االدارة

بكالوريوس يف اهلندسة 

الصناعية جامعة امللك 

ماجستري يف إدارة -سعود

 األعمال جامعة امللك فهد
 

ولديه خربة كبرية يف أعمال الشركة و رئيس جملس   لشركة مبكو من املؤسسني

العضو ) وسابقًا-صناعة العام خربة يف  25اإلدارة بشركة مبكو ولديه أكثر من 

 السعودية للطباعة والتغليف إدارة بالشركةجملس  عضو-املنتدب لشركة مبكو 

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

 

 

 

 أ. عبد االله عبداهلل أبونيان

جملس  عضو

رئيس اإلدارة  و

اللجنة 

 االسرتاتيجية

 بكالوريوس يف االقتصاد

تولي العديد من املناصب القيادية والتنفيذية يف عدة شركات عامة وخاصة جتارية 

وصناعية. مما اكسبه معرفة ومهارات وخربة واسعة يف أعمال جملس اإلدارة ويف 

تطوير األعمال االسرتاتيجية واملبيعات والتسويق وقدرة على حتديد الفرص التجارية 

دة واالتصال ومهارات عالية يف اإلدارة والتخطيط واستثمارها. مهارات متميزة يف القيا

شركة وسابقاً )مساعد مدير االستثمار ببنك سامبا عضو جملس أدارة -االسرتاتيجي

 .قطر ألفا باطون للخرسانة اجلاهزة

 خالد سامل حممد الرويسأ. 
جملس إدارة   عضو

رئيس جلنة  -

 املراجعة 

درجة البكالوريوس يف 

احملاسبة من جامعة امللك 

-م. ۱۹۸4سعود عام 

ضو معهد احملاسبني ع

( AICPAاألمريكيني )

 م1990عام 

   االستثمار والتحليل املالي  وجلنة املراجعة يف عدة شركات خربة يفس إدارة لجم عضو

   ومتويل املشاريعاالستحواذ، واالستشارات االسرتاتيجية والقروض واعادة هيكلتها 

بدأ عمله لدى إدارة مراقبة العمليات املصرفية يف مؤسسة النقد العربي السعودي 

)ساما(، وانتقل إىل شركة سابك حيث أصبح مديرًا للشؤون املالية، وانضم إىل 

م مديرًا للخزينة. وتقلد عدة مناصب قيادية منها نائب  ۲۰۰۲شركة معادن يف العام 

نائب الرئيس للمالية ونائب الرئيس األعلى  والتخطيط،الرئيس لالسرتاتيجية 

 للفوسفات، شغل عددا من عضويات جمالس املديرين لشركات معادن التابعة.

 أ. مصعب سليمان املهيدب
  نائب رئيس
 اجمللس 

أعمال بكالوريوس إدارة 

 _ من جامعة ميامي
ماجستري إدارة أعمال  

 من جامعة ليفربول

عضوية جملس اإلدارة واللجان يف عدة شركات خربة يف التطوير االسرتاتيجي 

لألعمال وتوجيه املبيعات وعمليات التسويق خربة يف قيادة املشاريع وعمليات العقارات 

مدير عام شركة وتوجيه إسرتاتيجية التوسع وتصميم موارد اإليرادات لزيادة املبيعات 

جملس اإلدارة يف العديد من الشركات داخل وخارج يشغل عضوية مصدر ملواد البناء و

  )للمقاوالتالشركة اللطيفية  وسابقًا )املخازن الكربى  امسنت البادية   - اململكة

 أ. أمحد مبارك الدباسي
جملس إدارة  عضو

ورئيس جلنة 

املكافآت 

 والرتشيحات 

بكالوريوس أدارة أعمال 

من جامعة متبل بالواليات 

 األمريكيةاملتحدة 

، رئيس عام خربة يف الشركات الصناعية والعضوية يف جمالس اإلدارة واللجان 34

جملس املديرين يف شركة الصلب وعضو السعودية ألنابيب  جملس إدارة الشركة

سابقا شغل منصب و -صناعات التيتانيوم والفوالذ  شركة املنشآت ثالثية األبعاد

 .ركة السعودية ألنابيب الصلبالرئيس التنفيذي واملدير العام للش
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 :مديريها  من  أو والسابقة احلالية إدارتها جمالس عضوًا يف  الشركة إدارة جملس  عضو يكون  التي الشركات أمساء (د

 القادر عبداحملسن املهيدبعماد عبد أ.  أسم عضو جملس اإلدارة

عضو  اليت يكون الشركاتأمساء 

 يف جمالس اإلدارة عضوًا جملس
 أو من مديريها إداراتها احلالية

 داخل اململكة
 خارج اململكة

الكيان القانون مساهمة 

غري مدرجة ذات  / مدرجة

 مسؤولية حمدودة

عضو  اليت يكون أمساء الشركات

 جمالسيف  اإلدارة عضوًا جملس
 أو من مديريها إداراتها السابقة

 داخل اململكة
 خارج اململكة

الكيان القانون مساهمة 

أو غري مدرجة  / مدرجة 

 ذات مسؤولية حمدودة

 جملس إدارة  عضو أ. وليد إبراهيم شكري

بكالوريوس اإلدارة 

الصناعية ختّصص 

حماسبة من جامعة امللك 

-فهد للبرتول واملعادن 

حماسب قانوني معتمد 

يف السعودية، الواليات 

 املتحدة األمريكية 

يشغل عضوية جملس اإلدارة وجلان املراجعة وإدارة املخاطر يف عدة شركات داخل 

خربة يف التخطيط والتنظيم  وخارج اململكة خربة يف اعمال املراجعة والتدقيق ،

عضو جملس إدارة اركون العاملية سابقًا )و -واإلشراف على خدمات املراجعة املقدمة 

آنديونغ،  مدير أول لشركة ديلويت توش السعودية ، مستشار سابق آلرنست ابأسرتالي

عضو جملس إدارة يف اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، عضو سابق يف جلنة 

ات الصغرية واملتوسطة يف الغرفة التجارية باملنطقة الشرقية وممثل اململكة الشرك

العربية السعودية يف اجلمعية العامة هليئة احملاسبة واملراجعة بدول جملس التعاون 

 اخلليجي(.
 

 
 جملس إدارة  عضو جنار م. عمر حممد سراج

بكالوريوس هندسة 

ماجستري يف  -النظم 

 -اهلندسة الصناعية 

ماجستري يف إدارة 

 األعمال واإلدارة 

شركة أرامكو السعودية وسابقًا  ،مسك للتدريب ةالرئيس التنفيذي ألكادميي

اخلطوط السعودية اهلندسة الصناعية وتطوير األداء  -اهلندسة وتكنولوجيا التنقيب 

شركة أعمار املدينة االقتصادية تطوير األعمال  -العاملية املوارد البشرية يوني ليفر  -

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية  شركة التصنيع الوطنية والشركات التابعة -

  للخدمات األرضية نائب رئيس جملس أدارة الوطنية لتصنيع وسبك املعادن

 كبار التنفيذيني

  م. سامي على يوسف
 الصفران

الرئيس 

 التنفيذي

بكالوريوس كيمياء 

 م1992صناعية عام 

م وحتى تارخيه سابقًا )مدير عام الشركة 2012الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 

مدير فين يف  -م 2004نائب املدير العام يف الشركة منذ عام  -م 2005منذ عام 

السعودية لصناعة مدير مشاريع يف الشركة  -الورق الشركة السعودية لصناعة 

 مستشار فين يف شركة نالكو السعودية. -الورق

 الرئيس املالي د. حممد صاحل درويش

 -بكالوريوس جتارة 

ماجستري يف احملاسبة، 

دكتوراه يف  -مصر 

 -إدارة األعمال املالية 

والزمالة األمريكية يف 

 احملاسبة واملراجعة 

شغل وظيفة الرئيس املالي للعديد من الشركات الصناعية والتجارية والعقارية وخربة 

لتحليل املالي والتكاليف ودراسات اجلدوى واالندماج يف املراجعة اخلارجية وا

الرئيس املالي جملموعة إشراقة  -الرئيس املالي ألمسنت القصيم ) سابقًا-واالستحواذ

املالي  الرئيس -املالي جملموعة مخاس لالستثمار بدبي  الرئيس -لالستثمار بدبي 

 (حسابات بشركة حشيش للتدقيق مبصر مدقق -جملموعة الدلتا للغازات مبصر 

 رئيس العمليات م. حممد وديع مليباري
بكالوريوس كيمياء 

 م1992صناعية عام 

م وحتى تارخيه  سابقًا )مدير عام اخلدمات 2011رئيس عمليات الشركة من عام 

نائب مدير عام  -املشرتيات بشركة أميانتيت مدير عام  -بالشركة التابعة واسكو 

مدير للمشرتيات يف  -مدير مصنع أميانتيت لصناعة الفيربغالس  -الشركة 

 .مدير للجودة والنوعية يف شركات أميانتيت -شركات أميانتيت 

 رئيس واسكو م. جنيب فقيه حممد
بكالوريوس اهلندسة 

 م1991الكيميائية 

املدير العام ملصنع ) سابقًا -عام 15منذ خربة يف أعمال الشركة التابعة واسكو 

نائب الرئيس لقطاع التغليف مبجموعة صافوال مراقب مشاريع  -دوبالس الشرق بدبي 

 .(مهندس إنتاج وردية مبصنع كلوركس جدة -ب شركة املهندسون املتحدون جبدة 

 م. عبد العزيز بشري اجلزار
  مدير عام
 واسكو

 بكالوريوس هندسة نظم
مدير فرع البنك العربي  مساعد-عام  14خربة يف أعمال الشركة التابعة واسكو من 

 .جبدة سابقًا
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 مسؤولية حمدودة داخل اململكة املتحدة للسكرالشركة  مساهمة مقفلة داخل اململكة عبد القادر املهيدب وأوالده
 مسؤولية حمدودة خارج اململكة مصر -املتحدة للسكر الشركة  مسؤولية حمدودة اململكةداخل  املهيدب القابضة

 مسؤولية حمدودة داخل اململكة عماد عبد القادر املهيدبشركة  مساهمة مقفلة داخل اململكة مصدر ملواد لبناء

 مسؤولية حمدودة داخل اململكة ميار لألغذية  مسؤولية حمدودة داخل اململكة ميار لألغذية
 مسؤولية حمدودة داخل اململكة تشغيل وتطوير املدن الصناعية مسؤولية حمدودة داخل اململكة املتحدة لصناعة األعالف

 مسؤولية حمدودة داخل اململكة جمموعة صافوال مسؤولية حمدودة داخل اململكة املتحدة لألعالف
 مسؤولية حمدودة داخل اململكة املهيدب للمقاوالت )شركة ثبات( مسؤولية حمدودة اململكةداخل  جتميع وتدوير املخلفات )واسكو(

املسرية الدولية لالستثمارات 

 الصناعية
 مسؤولية حمدودة داخل اململكة الشامية للتطوير العمراني مسؤولية حمدودة داخل اململكة

 مسؤولية حمدودة داخل اململكة جدة للتنمية والتطوير العمراني مسؤولية حمدودة داخل اململكة السعودية السترياد وتصدير الورق
التوفيق للصناعات البالستيكية  مساهمة مقفلة خارج اململكة أمسنت البادية

 واألكياس
 مسؤولية حمدودة داخل اململكة

 مساهمة مقفلة داخل اململكة املتحدة للصناعات التعدينية  مسؤولية حمدودة داخل اململكة وثرة للتطوير العقاري
 

 م. عبداهلل عبد الرمحن املعمر أسم عضو جملس اإلدارة

عضو  اليت يكون أمساء الشركات

 يف جمالس اإلدارة عضوًا جملس
 أو من مديريها إداراتها احلالية

 داخل اململكة 
 خارج اململكة

الكيان القانون مساهمة 

غري مدرجة  / مدرجة 

 ذات مسؤولية حمدودة

عضو  اليت يكون أمساء الشركات

 يف جمالس اإلدارة عضوًا جملس
 أو من مديريها إداراتها السابقة

 داخل اململكة 
 خارج اململكة

الكيان القانون مساهمة 

أو غري مدرجة  / مدرجة 

 ذات مسؤولية حمدودة

 مدرجةمساهمة  داخل اململكة السعودية لصناعة الورق  مسؤولية حمدودة داخل اململكة الدولية لالستثمارات الصناعيةاملسرية 
 مساهمة مدرجة داخل اململكة السعودية للطباعة والتغليف مسؤولية حمدودة داخل اململكة جتميع وتدوير املخلفات )واسكو(

    مسؤولية حمدودة اململكةداخل  شركة اإلجنازات املتخصصة

    مسؤولية حمدودة داخل اململكة املتحدة لصناعة األعالف

    مسؤولية حمدودة داخل اململكة السرايا لالستثمار القابضة

 

 أ. عبد االله عبداهلل أبونيان أسم عضو جملس اإلدارة

عضو  اليت يكون أمساء الشركات

 يف جمالس اإلدارة عضوًا جملس
 أو من مديريها إداراتها احلالية

 داخل اململكة 
 خارج اململكة

الكيان القانون 

غري  / مدرجةمساهمة 

مدرجة ذات مسؤولية 

 حمدودة

عضو  اليت يكون أمساء الشركات

 يف جمالس اإلدارة عضوًا جملس
 أو من مديريها إداراتها السابقة

 داخل اململكة 
 خارج اململكة

الكيان القانون مساهمة 

أو غري مدرجة  / جة مدر

 ذات مسؤولية حمدودة

 مسؤولية حمدودة خارج اململكة قطر ألفا باطون للخرسانة اجلاهزة مساهمة مقفلة داخل اململكة برج رافال

 مسؤولية حمدودة داخل اململكة حلول االتصاالت مسؤولية حمدودة داخل اململكة ال جي شاكر
 مسؤولية حمدودة داخل اململكة إثراء كابيتال مساهمة مدرجة داخل اململكة احلسن غازي إبراهيم شاكر 

    مساهمة مقفلة داخل اململكة شركة لفانا القابضة 

    مسؤولية حمدودة داخل اململكة جمموعة شركات أبونيان

    مساهمة مقفلة داخل اململكة رافال للتطوير العقاري

    مسؤولية حمدودة داخل اململكة شركة عبداإلله عبداهلل أبونيان

    مسؤولية حمدودة داخل اململكة الرتا الطبية
 
 

 أ. أمحد مبارك الدباسي أسم عضو جملس اإلدارة

عضو  اليت يكون أمساء الشركات

 يف جمالس اإلدارة عضوًا جملس
 أو من مديريها إداراتها احلالية

 اململكةداخل 
 خارج اململكة

الكيان القانون 

غري /مدرجة مساهمة 

مدرجة ذات مسؤولية 

 حمدودة

عضو  اليت يكون أمساء الشركات

 يف جمالس اإلدارة عضوًا جملس
 أو من مديريها إداراتها السابقة

 داخل اململكة 
 خارج اململكة

الكيان القانون مساهمة 

أو غري مدرجة  / مدرجة 

 حمدودةذات مسؤولية 

    مساهمة مدرجة داخل اململكة الشركة السعودية ألنابيب الصلب

    مسؤولية حمدودة داخل اململكة صناعات التيتانيوم والفوالذ احملدودة
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    مسؤولية حمدودة داخل اململكة املنشآت ثالثية األبعاد احملدودة

 أنابيب الشرق املتكاملة للصناعة 

 

    مساهمة مقفلة داخل اململكة
 

 

 سامل حممد الرويسأ. خالد  أسم عضو جملس اإلدارة

عضو  اليت يكون أمساء الشركات

 يف جمالس اإلدارة عضوًا جملس
 أو من مديريها إداراتها احلالية

 داخل اململكة 
 خارج اململكة

الكيان القانون مساهمة 

مدرجة مساهمة غري مدرجة 

 ذات مسؤولية حمدودة

عضو  اليت يكون أمساء الشركات

 يف جمالس اإلدارة عضوًا جملس
 أو من مديريها إداراتها السابقة

 داخل اململكة 
 خارج اململكة

الكيان القانون مساهمة 

ذات أو غري مدرجة  / مدرجة 

 مسؤولية حمدودة

 مساهمة مدرجة اململكةداخل  معادنشركة   - - -
 

 أ. وليد إبراهيم شكري أسم عضو جملس اإلدارة

عضو  اليت يكون أمساء الشركات

 يف جمالس اإلدارة عضوًا جملس
 أو من مديريها إداراتها احلالية

 داخل اململكة 
 خارج اململكة

الكيان القانون مساهمة 

مدرجة مساهمة غري 

مدرجة ذات مسؤولية 

 حمدودة

عضو  اليت يكون الشركاتأمساء 

 يف جمالس اإلدارة عضوًا جملس
 أو من مديريها إداراتها السابقة

 داخل اململكة 
 خارج اململكة

الكيان القانون مساهمة 

أو غري مدرجة  / مدرجة 

 ذات مسؤولية حمدودة

السعودية لالستثمار الزراعي 

 واإلنتاج احليواني
 مساهمة مقفلة داخل اململكة املتبوليجمموعة  مساهمة مقفلة داخل اململكة

 ذات مسؤولية حمدودة اململكة خارج أركون العاملية مساهمة مدرجة داخل اململكة جمموعة احلكري
 ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة كوبرز سوترهاوبرايس  مساهمة مقفلة داخل اململكة السعودية للصناعات امليكانيكية

    ذات مسؤولية حمدودة خارج اململكة كانوشركات يوسف بن أمحد 
    مساهمة مدرجة داخل اململكة الشركة السعودية للكهرباء

 

 املهيدب عبدالقادر أ. مصعب سليمان أسم عضو جملس اإلدارة

عضو  اليت يكون أمساء الشركات

 يف جمالس اإلدارة عضوًا جملس
 أو من مديريها إداراتها احلالية

 داخل اململكة 
 خارج اململكة

الكيان القانون مساهمة 

غري مدرجة ذات /مدرجة 

 مسؤولية حمدودة

عضو  اليت يكون أمساء الشركات

إداراتها  يف جمالس اإلدارة عضوًا جملس

 أو من مديريها السابقة

 داخل اململكة 
 خارج اململكة

الكيان القانون مساهمة 

أو غري مدرجة  / مدرجة 

 مسؤولية حمدودةذات 

 مساهمة مقفلة داخل اململكة املخازن الكربى مساهمة مقفلة داخل اململكة عبدالقادر املهيدب وأوالده

 مساهمة مقفلة خارج اململكة أمسنت البادية مساهمة مدرجة داخل اململكة غازي شاكر احلسن

 مساهمة مقفلة داخل اململكة للمقاوالتالشركة اللطيفة  مساهمة مدرجة داخل اململكة التصنيع الوطنية

 مساهمة مقفلة داخل اململكة التجارية ملواد النجارةمصدر  مساهمة مدرجة داخل اململكة دور للضيافة 

 مساهمة مقفلة داخل اململكة املهيدب للتجهيزات الفنية مساهمة مدرجة داخل اململكة ساكس السعودية نغولدما

 مساهمة مقفلة خارج اململكة شركة الريان  مساهمة مقفلة اململكةداخل  مصدر ملواد لبناء

 العقاريوالتطوير اإلبداع لالستثمار  مساهمة مقفلة داخل اململكة إنديفور السعودية

 والتطوير العقاريالعقاريالعقاري
 مساهمة مقفلة داخل اململكة

 مساهمة مقفلة داخل اململكة العقاري للتطوير صالةا مقفلةمساهمة  داخل اململكة جمموعة املهيدب ملشاريع الرتفيه

    مساهمة مقفلة داخل اململكة السعودية للحرف والصناعات اليدوية

    مساهمة مقفلة داخل اململكة لالستثمارسدرة 
 

 سراج جنارحممد عمر . م أسم عضو جملس اإلدارة

عضو  اليت يكون أمساء الشركات

 يف جمالس عضوًااإلدارة  جملس
 أو من مديريها إداراتها احلالية

 داخل اململكة
 خارج اململكة

الكيان القانون مساهمة 

غري مدرجة ذات /مدرجة 

 مسؤولية حمدودة

عضو  اليت يكون أمساء الشركات

 يف جمالس اإلدارة عضوًا جملس
 أو من مديريها إداراتها السابقة

 داخل اململكة 
 خارج اململكة

الكيان القانون مساهمة 

أو غري مدرجة  / مدرجة 

 ذات مسؤولية حمدودة

 مساهمة مدرجة داخل اململكة اخلدمات األرضية  - داخل اململكة مسك اخلريية ةأكادميي
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 مساهمة مدرجة داخل اململكة التصنيع الوطنية   

 مساهمة مدرجة داخل اململكة شركة إعمار    

 مساهمة مدرجة داخل اململكة وسبك املعادنالوطنية لتصنيع    

 

 : التواصل مع املساهمي واملستثمرين (ه

من منطلق التزام جملس اإلدارة بتوفري املعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة لتمكني املساهمني من ممارسة حقوقهم على 

أكمل وجه، وتقدَّيم هذه املعلومات يف الوقت املناسب وحتديثها بانتظام، كثفت الشركة من جهودها يف التواصل مع 

 ت برامجما فرضته جائحة كورونا على العامل من قيود على حرية التنقل. ركز املساهمني عرب وسائل التواصل الرقمية يف ظل 

عالقات املستثمرين على توفري معلومات فورية دقيقة لكافة املستثمرين، احملليني و العامليني، ألفادتهم بكافة املتغريات يف ظل 

مرين عقب كل إعالن نتائجها السنوية و تلك الظروف، واستمرت الشركة يف نهجها بعقد مؤمتر صحفي هاتفي مع املستث

الفصلية مما أتاح فرصة أكرب للمستثمرين واحملللني املاليني للوقوف على كافة املستجدات املالية و التشغيلية املتعلقة بتلك 

ء واستفسارات ترفع إدارة عالقات املستثمرين تقرير دوري إىل جملس اإلدارة عن أنشطتها املختلفة وحتيطه دائما بآرا، الفرتات

 .املساهمني واملستثمرين سواء بالتواصل املباشر أثناء املؤمترات واللقاءات أو عن طريق الربيد االلكرتوني املخصص لذلك

 : وأعضائه هجلان وأداء أدائه تقييم  يف اإلدارة جملس عليها اعتمد التي الوسائل ( و
 مراجعة و تقييم ، أكملت شركة مبكو2020يف عام ، والشركةبهدف تعزيز ممارسات احلوكمة العامة جمللس اإلدارة 

)كومباس( وهي شركة  شركةقبل من بالتنسيق مع جلنة الرتشيحات واملكافآت   جملس اإلدارة وجلانهحوكمة ممارسات 

من   متت املراجعة بني شهري يونيو وديسمرب، واستشارية مستقلة ومتخصصة ال ترتبط مع شركة مبكو بأي عالقات جتارية

 :األبعاد اخلمسة التاليةاملراجعة  وغطت  2020 العام
 قيادة وحوكمة جملس اإلدارة ▪
 وتدفق املعلومات بني جملس اإلدارة واإلدارة التواصل ▪
 وآليات التحكمبيئة  ▪
 وتدفق املعلومات بني جملس اإلدارة واملساهمني التواصل ▪
 االلتزام مبمارسات احلوكمة الرشيدة  ▪

كشفت املراجعة النقاب عن جماالت حمددة جيب على جملس اإلدارة أخذها يف االعتبار أثناء سعيه لتعزيز فعاليته الشاملة 

تقريًرا شاماًل، مع توصيات، وخطة عمل حمددة زمنًيا و "جمموعة  (كومبسشركة )ستصدر ، وممارسات حوكمة الشركة

 .2021أبريل  5أدوات جمللس اإلدارة" مت تطويرها وسيتم تقدميها إىل جملس إدارة شركة مبكو يف 

 :جلان جملس اإلدارةثانيًا:  
من أجل ضمان األداء األمثل إلدارة الشركة، ومساعدة جملس اإلدارة على أداء دوره يف إدارة الشركة شّكل جملس إدارة 

صي للجمعية العامة بتشكيل جلنة املراجعة ووافقت على ووأ االسرتاتيجيةالشركة جلنة املكافآت والرتشيحات وجلنة 

يف  مقاعدجلنة املراجعة اىل أربعة  مقاعدكما وافقت اجلمعية العامة على زيادة عدد  ،م2019 يونيو 16 بتاريخ تشكيلها

 املراجعة. يف جلنة   تعني املهندس عمر حممد سراج جنار عضوًااملوافقة على  ت، ومتم 2020يونيو  7بتاريخ  ااجتماعه

 والصالحيات عملها ومدة ةجلن كلام عمل مه حتديد تتضمن ساجملل يضعها عامة إلجراءات وفقًا اللجان تشكيل يتم
 من هإلي تتوصل مبا اإلدارة سجمل تبلغ أن اللجانى وعل ،عليه اإلدارة سجمل رقابة وكيفية املدة هذه خالل هلا املخولة
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 األعمال ممارستها من للتحقق بانتظام اللجان هذه عمل يتابع أن اإلدارة سجملى وعل ،بشفافية قرارات من تتخذه أو نتائج
 وعن األعمال تلك اجمللس عن مبسؤولية ذلك خيّل وال اإلدارة، جملس أمام أعماهلا عن مسؤولة جلنة كلو ،إليها املوكلة

 التنفيذيني غري اإلدارة جملس أعضاء من كاٍف عدد إليها، وتلتزم الشركة بتعيني فوضها اليت السلطات أو الصالحيات

 املالية التقارير سالمة من كالتأكد املصاحل، يف تعارض حاالت عنها ينشأ اليت قد باملهام املعنية اللجان يف واملستقلني
 وحتديد كبار التنفيذيني، وتعيني اإلدارة، سجمل لعضوية والرتشيح العالقة، ذوي األطراف صفقات املالية، ومراجعة وغري

 الشركة مبصاحل واالهتمام والعناية واألمانة والوالء الصدق مببادئ اللجان هذه وأعضاء رؤساء املكافآت، ويلتزم
 .الشخصية مصلحتهم على وتقدميها واملساهمني

 جلنة املراجعة   (أ
على تشكيل جلنة املراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لدورة جديدة  وافقت اجلمعية العامة للشركة

جلنة  مقاعدعلى زيادة عدد  للشركةكما وافقت اجلمعية العامة   ،ثالث سنوات ميالدية م وملدة۲۰۱۹نوفمرب  14من  تدأب

 .م 2020يونيو  7يف اجتماعها بتاريخ  مقاعداملراجعة اىل أربعة 

لديهم خربة يف األمور املالية  أغلبهمو مستقلني ثالثة أعضاءأعضاء من جملس اإلدارة من ضمنهم  أربعةتتكون اللجنة من 

ختتص اللجنة بالرقابة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة  ،واحملاسبية

ومساعدة جملس اإلدارة يف أداء  وجودة إدارة املخاطر األنظمة املتبعةباللوائح والداخلية فيها والتحقق من التزام الشركة 

 أبرز مهام جلنة املراجعة ما يلي: ومنمسؤولياته الرقابية على أعمال الشركة 

 لضمان شأنها يف والتوصية رأيها وإبداء اإلدارة على جملس عرضها قبل للشركة والسنوية األولية املالية القوائم دراسة ▪

 .وشفافيتها نزاهتها وعدالتها
 .املالية التقارير تتضمنها مألوفة غري أو مهّمة مسائل أي دراسة ▪
 .احلسابات مراجع أو الشركة يف االلتزام مسؤول أو مهامه من يتوىل أو للشركة املالي املدير يثريها مسائل أي يف بدقة البحث ▪
 .ومفهومة ومتوازنة عادلة املالية والقوائم جملس اإلدارة تقرير كان إذا فيما اجمللس طلب على بناًءالفين  الرأي إبداء ▪
 اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة وتقارير يف الشركة املخاطر وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة دراسة ▪

 .فيها الواردة التصحيحية للملحوظات
 .ممكافآته واقرتاحومسؤول االلتزام الداخلية  املراجعة إدارة أو وحدة مدير بتعيني اإلدارة جمللس التوصية ▪
 .واللوائح الشركة باألنظمة التزام من والتحقق الرقابية، اجلهات تقارير نتائج مراجعة ▪
 .اإلدارة جمللس املرئيات العالقة وتقديم ذوي األطراف مع املقرتحة والتعامالت العقود مراجعة ▪

   أعضاء اللجنة وسجل احلضور

 االسم
تصنيف 

 العضوية
 املنصب

 2020خالل العام  الجتماعات اللجنةالتسلسل الزمين 
 احلضور

 أكتوبر 26 يوليو 27 يوليو 24 مايو 02 مارس 11

 2 2020مايو  10انتهت عضويته يف  حضر حضر رئيس اللجنة مستقل أ. خالد صاحل اخلطاف

 2020مايو  10عضو  من  رئيس اللجنة مستقل سامل حممد الرويسأ. خالد 

 حضر

 3 حضر حضر حضر

 5 حضر حضر حضر حضر حضر عضو مستقل أ. وليد أبراهيم شكري 

 5 حضر حضر حضر حضر حضر عضو غري تنفيذي أ. مصعب سليمان املهيدب

 3 حضر حضر حضر 2020يونيو 7من عضو  عضو مستقل سراج جنارحممد عمر . م
 

 

 عن طريق وسائل التقنية احلديثة بسبب الظروف الطارئة اليت مير بها العامل يف ظل جائحة كورونا. اتهاإجتماع معظم عقدت اللجنة •
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 جلنة املكافآت والرتشيحات  (ب

هذه اللجنة مساعدة جملس اإلدارة يف أداء مسؤولياته الرقابية يف ترشيح أعضاء جملس اإلدارة وكبار  اهلدف من تشكيل

  ومن أبرز مهامها ما يلي:التنفيذيني وضمان نزاهة اسرتاتيجية املكافآت واملزايا واحلوافز والرواتب يف الشركة 

 العالقة التنفيذية، وتوضيح واإلدارة اجمللس من املنبثقة نواللجا جملس اإلدارة أعضاء ملكافآت سياسات إعداد يف املشاركة ▪

 .منها املتوخاة األهداف حتقيق يف فعاليتها وتقييم مدى املكافآت، لسياسة الدورية املراجعة، والسياسات املكافآت بني

 وفقًا للسياسة بالشركة التنفيذيني وكبار عنه املنبثقة اإلدارة واللجان جملس أعضاء مبكافآت اإلدارة جمللس التوصية ▪

 .املعتمدة

اقرتاح سياسات ومعايري  املعتمدة، للسياسات واملعايري وفقًا ترشيحهم وإعادة فيه أعضاء برتشيح اإلدارة جمللس التوصية ▪

 جملس اإلدارة.حتديد الوقت الذي يتعني على العضو ختصيصه ألعمال ، واضحة للعضوية يف جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 .التنفيذية اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة جملس لعضوية املطلوبة واملؤهالت للقدرات وصف إعداد ▪

 .التنفيذية اإلدارة ووظائف اإلدارة جملس املناسبة لعضوية اخلربات أو املهارات من الالزمة لالحتياجات السنوية املراجعة ▪

 .إجراؤها ميكن اليت شأن التغيريات يف التوصيات وتقديم التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس هيكل مراجعة ▪

 عضوية يشغل العضو كان إذا مصاحل أي تعارض وجود وعدم املستقلني، األعضاء استقالل من سنوي بشكل التحقق ▪

 .أخرى شركة إدارة جملس

 .التنفيذيني وكبار املستقلنيواألعضاء  التنفيذيني غري واألعضاء التنفيذيني لألعضاء وظيفي وصف وضع ▪

 .كبار التنفيذيني أو اإلدارة جملس أعضاء أحد مركز شغور حال يف اخلاصة اإلجراءات وضع ▪

 أعضاء اللجنة وسجل احلضور       

  االسم
تصنيف 

 العضوية
 املنصب

 2020التسلسل الزمين الجتماعات اللجنة خالل العام 
 احلضور

 ديسمرب 21 سبتمرب 16 مايو 05 رسما 15

 4 حضر حضر حضر حضر رئيس اللجنة مستقل  أ. أمحد مبارك الدباسي

 4 حضر حضر حضر حضر عضو غري تنفيذي  م. عبداهلل عبد الرمحن املعمر

 4 حضر حضر حضر حضر عضو مستقل جنارم. عمر حممد سراج 

 عن طريق وسائل التقنية احلديثة بسبب الظروف الطارئة اليت مير بها العامل يف ظل جائحة كورونا. اتهاإجتماع معظم عقدت اللجنة •
 

 اىل اللجنة االسرتاتيجية(   التنفيذية   يونيو تغري أسم اللجنة   28اجمللس يف    قرار )   االسرتاتيجية اللجنة   (ج

والرقابة على أعمال الشركة التشغيلية واإلدارية واإلشراف اهلدف من تشكيل اللجنة مساعدة جملس اإلدارة يف أداء مسؤولياته 

على اإلدارة التنفيذية للشركة وتقديم التوصيات ومراجعة الدراسات الالزمة يف األمور االسرتاتيجية واألهداف العامة للشركة 

االستجابة السريعة يف احلاالت جتماعاته بهدف توفري القدرة على إوبصفة عامة توفري تواجد اجمللس فيما بني  واالستثمارات،

 ومن أبرز مهامها ما يلي:الطارئة باإلضافة إىل مساعدة اجمللس يف أداء مهامه اإلشرافية وتنفيذ توصياته بكفاءة وفاعلية 
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 مناقشة واختاذ القرارات املتعلقة باملواضيع الطارئة اليت حتتاج إىل اختاذ قرارات عاجلة. ▪

 ة االسرتاتيجية الطويلة واملتوسطة والقصرية األجل وحتديثها ومراجعتها من حني آلخر.متابعة إعداد وتنفيذ خطط الشرك ▪

 االجتماع مع رؤساء القطاعات وكل من له عالقة ملراقبة األداء التشغيلي واملالي للشركة وقطاعاتها. ▪

 ترشيح كبار موظفي الشركة التنفيذيني بالتنسيق مع جلنة املكافآت والرتشيحات. ▪

 يذ املوازنات التقديرية للشركة وحتليل أسباب االحنرافات يف األداء إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها.متابعة تنف ▪

 املراجعة الدورية للنفقات الرأمسالية الفعلية ومطابقتها مع امليزانيات املعتمدة من جملس اإلدارة.  ▪

 تنمية وتطوير النشاطات احلالية رأسيًا وأفقيًا.التوصية بالدخول يف مشاريع استثمارية وصناعية جديدة وكذلك  ▪

 أعضاء اللجنة وسجل احلضور  

 االسم
تصنيف 

 العضوية
 املنصب

 2020 التسلسل الزمين الجتماعات اللجنة خالل العام

2020  
 احلضور

 ديسمرب22 نوفمرب 26 أغسطس 16 مارس15

 4 حضر حضر حضر حضر اللجنةرئيس  غري تنفيذي  له عبداهلل أبونياناإلأ. عبد

 4 حضر حضر حضر حضر عضو غري تنفيذي  م. عبداهلل عبد الرمحن املعمر
 3 حضر حضر حضر - عضو مستقل *سامل حممد الرويسأ. خالد 

 4 حضر حضر حضر حضر عضو غري تنفيذي  أ. مصعب سليمان املهيدب

 .مايو 10بتاريخ   عضوًا باللجنة بداًل من السيد/ خالد صاحل اخلطاف  الرويس حممد خالد ساملمت إختيار السيد/  *

 .عقدت اللجنة معظم إجتماعاتها عن طريق وسائل التقنية احلديثة بسبب الظروف الطارئة اليت مير بها العامل يف ظل جائحة كورونا •

 الشركة: يف أسهم  ملصاحل أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وزوجاتهم وأوالدهم القصر    وصفثالثًا:  

 االسم   م
صايف التغري  م2020نهاية العام  م2020بداية العام 

 خالل العام
 نسبة التغري

 أدوات دين األسهم أدوات دين األسهم

 ،وجدأعضاء جملس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القصر أن  -

 - - - 1000 - 1000 عماد عبد القادر املهيدب 1
 - - - 4.750.000 - 4.750.000 عبد اهلل عبد الرمحن املعمر 2

 - - - 1000 - 1000 له عبد اهلل أبونيانعبد اإل 3

 - - - 1000 - 1000 وليد إبراهيم شكري 4

 %96- 21.765 - 1000 - 22.765 أمحد مبارك الدباسي 5

 %98 19.500 - 20.000 - 500 حممد سراج جنارعمر  6

 - - - 1000 - 1000 مصعب سليمان املهيدب 7

 كبار التنفيذيني وزوجاتهم وأوالدهم القصر أن وجد -

 - - - 249.027 - 249.027 سامي على يوسف الصفران 1

 - - - 19.870 - 19.870 )زوجة الرئيس التنفيذي(  2
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 م. 31/12/2020من أسهم الشركة كما يف    % 5املساهمي التي تزيد عن  ملكية كبار   -

 التغري% النسبة الرصيد نهاية العام الرصيد بداية العام االسم م

 %51.5- %11.25 5.624.550 11.619.500 شركة عبد القادر املهيدب وأوالده 1
 %35- %4.64 2.322.034 3.572.534 القابضة لفاناشركة  2

 --  %9.5 4.750.000 4.750.000 عبداهلل عبدالرمحن املعمر 3

   سياسة املكافآت والتعويضات :رابعاً 
 املعايري العامة ملنح املكافآت:  (أ

أعدت جلنة املكافآت والرتشيحات بالشركة سياسة ملكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عن اجمللس وكبار 

، دون ويتم مراجعتها سنويًا م2017ديسمرب  5اجلمعية العامة للشركة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ التنفيذيني ومت اعتمادها من 

إخالل بأحكام نظام الشركات ونظام هيئة السوق املالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة األساس، يراعى يف سياسة 

 املكافآت ما يلي:

 نسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الشركة.انسجامها مع اسرتاتيجية الشركة وأهدافها، وا ▪
أن تقدَّم املكافآت بغرض حث أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إجناح الشركة وتنميتها على املدى الطويل،  ▪

 كأن تربط اجلزء املتغري من املكافآت باألداء على املدى الطويل.
ظيفة، واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها، واملؤهالت العلمية، واخلربات العملية، أن حتدَّد املكافآت بناًء على مستوى الو ▪

 واملهارات، ومستوى األداء.
رتفاع غري مربر إاألخذ يف االعتبار ممارسات الشركات األخرى يف حتديد املكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من  ▪

 للمكافآت والتعويضات.
 استقطاب الكفاءات املهنية واحملافظة عليها وحتفيزها، مع عدم املبالغة فيها.أن تستهدف  ▪
 أن ُتعد بالتنسيق مع جلنة الرتشيحات عند التعيينات اجلديدة. ▪
تبني حاالت إيقاف صرف املكافأة أو اسرتدادها إذا تبني أنها تقررت بناًء على معلومات غري دقيقة قدمها عضو يف جملس  ▪

 رة التنفيذية وذلك ملنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غري مستحقة.اإلدارة أو اإلدا
تنظيم منح أسهم يف الشركة ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء أكانت إصدارًا جديدًا أم أسهمًا اشرتتها  ▪

 الشركة.
 سة املعتمدة من اجلمعية العامة ووفقًا للمعايري التالية:مت حتديد ومنح املكافآت ألعضاء جملس اإلدارة واللجان بناء على السيا ▪
وفقًا ملا نص عليه نظام الشركة األساس مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وبشرط أال يتجاوز ما حيصل عليه كل عضو  ▪

 حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، حتدد لوائح عمل اللجان مكافآت أعضاء اللجنة وبدالت احلضور.
 املنبثقة عن اجمللس. املرتبطة بعمل اجمللس أو اللجنة يف النشاطات ة االعضاءحجم مشارك املكافأة معتناسب  ▪
باإلضافة إىل  ويتحملها بها يقوم اليت واألعمال واملسؤوليات العضو اختصاصات مع ومتناسبة عادلة املكافآت تكون أن ▪

 .املالية السنة خالل حتقيقهااإلدارة واملراد  جملس قبل من احملددة األهداف
 جيب أن تكون املكافأة مبينة على توصية جلنة املكافآت والرتشيحات بالشركة. ▪
وتصرف  %10جيوز أن تكون مكافآت أعضاء جملس اإلدارة غري املستقلني نسبة من األرباح بشرط أال تتجاوز هذه النسبة  ▪

 ساس.حسب ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ونظام الشركة األ
 جيب أن تكون املكافآت كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء جملس وجلان ذوي كفاءة وخربة مناسبة. ▪
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جيوز أن تكون املكافآت متفاوتة املقدار حبيث تعكس مدي خربة العضو واختصاصاته واملهام املنوطة به واستقالله وعدد  ▪

 اجللسات اليت حيضرها وغريها من االعتبارات.
تكون مكافأة أعضاء جملس اإلدارة املستقلني نسبة من األرباح اليت حتققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل جيب أال  ▪

 مباشر أو غري مباشر على رحبية الشركة.
جيوز لعضو جملس اإلدارة احلصول على مكافأة مقابل عضويته يف جلنة املراجعة املشكلة من قبل اجلمعية العامة، أو مقابل  ▪

إضافية يكلف بها يف الشركة، وذلك  -و مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية  مبوجب ترخيص مهين أي أعمال أ

باإلضافة إىل املكافأة اليت ميكن أن حيصل عليها بصفته عضوًا يف جملس اإلدارة ويف اللجان املشكلة من قبل جملس 

 اإلدارة، وفقًا لنظام الشركات ونظام الشركة األساس.
اجتماعات متتالية للمجلس ثالث قررت اجلمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء جملس اإلدارة بسبب عدم حضوره  إذا ▪

دون عذر مشروع، فال يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفرتة اليت تلي آخر اجتماع حضره، وجيب عليه إعادة مجيع 

 املكافآت اليت صرفت له عن تلك الفرتة.
 :حتديد ومنح املكافآت لإلدارة التنفيذية بناء على السياسة املعتمدة من اجلمعية العامة للشركة ووفقًا للمعايري التاليةمت  ▪

 جيب أن تكون املكافأة مبينة على توصية جلنة املكافآت والرتشيحات بالشركة. ▪
يضات واملكافآت الثابتة حسب عقودهم يتم منح كبار التنفيذين مكافآت بناء على تقييم األداء، باإلضافة إىل التعو ▪

 واملكافآت يف شكل أسهم مبا ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات.
تشمل معايري األداء الرئيسية على مستوى الشركة جمموعة من األهداف قصرية األجل وأخرى طويلة األجل وتشمل مؤشرات  ▪

والسيولة والنمو. وتضمن عملية إدارة األداء تسلسل مجيع األهداف بشكل سليم على مجيع مستويات الرحبية واملالءة 

 الشركة وصوال إىل وحدات األعمال واملوظفني املعنيني.
تتم مراقبة تطبيق معايري األداء اليت تصرف بناء عليها املكافآت لكبار التنفيذين والعاملني وكذلك مراقبة مدي مالئمة  ▪

 عايري للمكافآت املمنوحة.هذه امل
تهدف املكافآت إىل توفري احلالة التنافسية املطلوبة جلذب واالحتفاظ باملوظفني املؤهلني واألكفاء واحلفاظ على املستوى  ▪

 العالي من املهارات الذي حتتاج إليه الشركة.
 مكافآت أعضاء جملس اإلدارة  (ب

 األمساء

 املكافآت الثابتة
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 227.000 - - - 12.000 15.000 200.000 أ. أمحد مبارك الدباسي

 233.000 - - - 18.000 15.000 200.000 وليد إبراهيم شكريأ. 

 208.000 - - - 21.000 12.000 175.000 * سامل حممد الرويسأ. خالد 

 34.000 - - - 6.000 3.000 25.000 * أ. خالد صاحل اخلطاف

 236.000 - - - 21.000 15.000 200.000 . عمر حممد سراج جنارم

 938.000 - - - 78.000 60.000 800.000 اجملموع لألعضاء املستقلني   

 215.000 - - - - 15.000 200.000 أ. عماد عبدالقادر املهيدب

 239.000 - - - 24.000 15.000 200.000 م. عبداهلل عبد الرمحن املعمر

 227.000 - - - 12.000 15.000 200.000 أ. عبد االله عبداهلل أبونيان
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 245.000 - - - 30.000 15.000 200.000 أ. مصعب سليمان املهيدب

 926.000 - - - 66.000 60.000 800.000 لألعضاء غري التنفيذيني اجملموع  

قصرية أو طويلة األجل  األسهم نسبة من األرباح  مكافأة دورية خطط حتفيزية نظري البنود التالية ) االعضاءتقاضها مع العلم انه ال توجد أي مبالغ * 

 (2020مايو  10وفقُا للتغريات يف جلنة املراجعة بتاريخ * ) ،املمنوحة  مكافأة نهاية اخلدمة  بدل املصروفات(

 مكافآت أعضاء جلان جملس اإلدارة (ج

 األمساء
 املكافآت الثابتة 

 اجللسات()عدا بدل حضور 
 اجملموع جلسات حضور بدل

 :أعضاء جلنة املراجعة
50.000 

9.000 

59.000 

 92.000 12.000 80.000 * سامل حممد الرويسأ. خالد 

 26.000 6.000 20.000 *  خالد صاحل اخلطافأ. 

 193.000 18.000 175.000 أ. وليد إبراهيم شكري

 68.000 18.000 50.000 أ. مصعب سليمان املهيدب

 34.000 9.000 25.000 م. عمر حممد سراج جنار

 413.000 63.000 350.000 اجملموع 

 :أعضاء جلنة املكافآت والرتشيحات
100.000 

21.000 

121.000 

 62.000 12.000 50.000 أمحد مبارك الدباسي .أ

 62.000 12.000 50.000 عبداهلل عبد الرمحن املعمر. م

 112.000 12.000 100.000 م. عمر حممد سراج جنار 

 236.000 36.000 200.000 اجملموع    

 :االسرتاتيجيةأعضاء اللجنة 
100.000 

21.000 

121.000 

 62.000 12.000 50.000 عبداهلل عبد الرمحن املعمر. م

 62.000 12.000 50.000 أ. عبد االله عبداهلل أبونيان

 62.000 12.000 50.000 املهيدبأ. مصعب سليمان 

 44.000 9.000 35.000 * سامل حممد الرويسخالد أ. 

 230.000 45.000 185.000 اجملموع    

األسهم نظري البنود التالية )نسبة من األرباح  مكافأة دورية خطط حتفيزية قصرية أو طويلة األجل   االعضاءتقاضها * مع العلم انه ال توجد أي مبالغ 

 (خالد اخلطاف السيد/عن  م بداًل2020مايو  10بتاريخ  باللجان مت تعينهخالد الرويس  السيد/* )   املمنوحة  مكافأة نهاية اخلدمة  بدل املصروفات(.

 ( ريال باأللف    )األرقام  مكافآت كبار التنفيذيي (د

خمسة من كبار التنفيذيين  

ممن تلقوا أعلي المكافآت  

من ضمنهم والتعويضات  

الررتررنررفرريررذ    الرررسرريررف 

 ، والرسيف المالي

 المكافآت المتغيرة  المكافآت الثابتة 
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 3,580 - - - - - - - 580,3 36۰ 6۰۰,۱ ۱6۰,۲  الرئيس التنفيذي 

 1,478 - - - - - - - 1,478 ۱۱۲ 466 ۹۰۰  الرئيس المالي

 1,696 - - - - - - - 1,696 ۱55 5۲5 ۱,۰۱6  رئيس العمليات

 1,841 - - - - - - - 1,841 ۱۹۰ 4۹۹ ۱,۱5۲  واسكورئيس شركة  
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 1,248 - - - - - - - 1,248 ۱۸۰ 35۸ 7۱۰ مدير عام شركة واسكو 

 9,843 - - - - - - - 9,843 ۹۹7 ۲,۹۰۸ 5,۹3۸ المجموع 
 

 
 

 م.   2020لعام  خالل ا   الشركة   ى قيد احتياطي مفروض عل   تدبري احرتازي، أو أو   ، جزاء أو    ، عقوبة أي  خامسًا: بيان عن  
 سبل العالج وتفادى وقعها مستقبالا  الجهة الموقعة للعقوبة  أسباب العقوبة  نوع العقوبة 

 االف اير  ۱۰غرامة مالية 
عدم اإللتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات  
الوزارة المنظمة للظروف االستثناسية  

 جاسحة كورونابإنهاء خدمة موظف اثناء  

الموارد البشرية   وزارة
 والتنمية االجتماعية

قرار امام المحكمة وصدر  التم الطعن على 

لصالح الشركة بإلغاء الغرامة   إبتداسيحكم 

 وما زالت الدعوى منظورة امام القضاء 

 االف اير  ۱۰غرامة مالية 
عدم اإللتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات  
الوزارة المنظمة للظروف االستثناسية  

 خدمة موظف اثناء جاسحة كورونا بإنهاء

وزارة الموارد البشرية  
 والتنمية االجتماعية

تم الطعن على قرار الغرامة امام المحكمة  

 وما زالت  الدعوى منظورة امام القضاء. 

 

  الداخليةإجراءات نظام الرقابة    ةاملراجعة السنوية لفعالي: نتائج  سادساً 
 :الشركةب يةداخلالالرقابة االشراف على تنفيذ نظام  (1

بصفة دورية  ، وإدارة احلوكمة وااللتزام، وإدارة املخاطراليت تقدمها إدارة املراجعة الداخلية على التقارير"جلنة املراجعة"  تطلع

 :التاليمن  لألنشطة املدرجة يف اخلطة للتحقق الرقابةلعمليات يف إطار اخلطة السنوية 
 واللوائح املعمول بها. مدى االلتزام باألنظمة ▪
   نظام الرقابة الداخلية. وكفاءةكفاية مدى  ▪
 التسويقية يف الشركة وفروعها.اإلدارية واملالية والتشغيلية و نشطةلسياسات واإلجراءات املتعلقة باإلا وحتديث تقييم اتإجراء ▪
 التحقق من دقة املعلومات الواردة يف التقارير املالية للشركة.طرق   ▪
 وجتنبها بالقدر املتاح. ستباقي للمخاطر والتخفيف من حدتهاالتحديد اإل كيفية ▪
التعديالت لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية يف تقييم التقارير الدورية للمراجعة الداخلية مبا يف ذلك أهم املالحظات ومتابعة  ▪

الشركة. مع األخذ يف االعتبار أن اإلدارة هي املسؤولة عن تصميم وتنفيذ اللوائح الداخلية داخل الشركة وإجراء حتسينات 

 مستمرة لرفع كفاءتها وفعاليتها لنظام الرقابة الداخلية.
عن عمل اإلدارة التنفيذية، وأن تبعية فريق  ية للشركة مستقل متامًاتتأكد اللجنة أيضا من أن عمل فريق املراجعة الداخل

 .التدقيق الداخلي املباشرة إىل جلنة مراجعة
 بواجباتها:ولقد اتبعت إدارة املراجعة الداخلية ما يلي للقيام 

 رفع فعالية وكفاءة عمليات الشركة. لمتوسطة املخاطر وبعض األنشطة  املخاطر نشطة عاليةاألمت توجيه أنشطتها إىل  ▪
 ملعاجلة احملتويات واملالحظات الواردة يف تقارير املراجعة.  الالزمة لتدابريل التنفيذيةدارة اإلذ اختمتابعة إ ▪
 ومراجع احلسابات اخلارجي بطريقة مرضية وفعالة.  إدارة الشركةتنسيق مع الوقد قامت بدورها ب ▪

 لية:نطاق عمل إدارة املراجعة الداخ (2
اعتمدت إدارة املراجعة الداخلية يف تنفيذ أعماهلا نهج منتظم لتقييم وحتسني فعالية الرقابة الداخلية حتى ميكن حتقيق أهداف 

اإلدارة تقارير  الشركة ومحاية أصوهلا، ويشمل نطاق عملها دراسة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة 
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 ،املاليةموثوقية التقارير و الشركةللتأكد مما إذا كانت نظم الرقابة الداخلية للشركة توفر ضمانا معقواًل لتحقيق أهداف 

 ما يلي:إدارة املراجعة الداخلية شمل نطاق عمل ي و

املخاطر تقييم  املخاطر حيث يتم حتديد أولويات أنشطتها بناًء على  تقييم على أساس نهج قائم على املراجعةختطيط عمليات  ▪

 . أي العمليات عالية املخاطر تليها عمليات متوسطة املخاطر.اتاليت تنطوي عليها العملي
اإلدارات والعمليات يف الشركة والشركات التابعة هلا على فرتات مناسبة مبا يتماشى مع خطة التدقيق  انشطة تدقيق ▪

 لي السنوية املعتمدة.الداخ
إبالغ املسؤولني يف اإلدارات املختلفة اليت مت فحصها بنتائج عمليات املراجعة والفحص وذلك للتأكد من اختاذ اإلجراءات  ▪

 الالزمة فيما يتعلق بأوجه القصور اليت مت حتديدها خالل عملية املراجعة.
 يف تقارير املراجعة. املالحظات الواردةجلة متابعة اإلدارة التنفيذية الختاذ اإلجراءات الالزمة ملعا ▪
 تقييم خطة العمل املقدمة من قبل أصحاب العمليات يف اإلدارة املعنية ملعاجلة املالحظات والتوصيات الواردة يف تقرير التدقيق. ▪

بشكل شامل يف تبسيط العمليات يف خمتلف إدارات  ،2020ساهمت فعالية تقارير ومالحظات التدقيق الداخلي خالل عام وقد 

ال تزال اإلجراءات قيد التحديث كما هو مشار و ،والتصحيحية لعدد من اإلدارات املفيدةالشركة وفروعها واختاذ القرارات 

  م:2020رير املراجعة الداخلية خالل العام اهم املالحظات اليت وردت يف تقأوفيما يلي  الداخلي،إليها يف تقارير التدقيق 
 املالحظات على مستوى الكيان:  (أ
مل يتم بشكل كامل توثيق كافة إجراءات العمل اليت حتدد األدوار واملسؤوليات وفصل الواجبات واملخاطر والضوابط  -

 واألنظمة املستخدمة وما إىل ذلك،
 (.SODsاستعانت الشركة مبستشار خارجي يعمل على تطوير وظائف الفصل بني الواجبات ) -
ال يتم استخدام نظام ختطيط املوارد حالًيا لتحديث املوازنات التقديرية لإلدارة، ومراقبة االمتثال لألهداف املوضوعة،  ▪

الشهرية يدوًيا واليت قد تكون عرضة لألخطاء  وإنشاء تقارير دورية عن التباين، حيث يتم حاليًا إعداد تقارير التباين

البشرية وتستغرق وقًتا طوياًل ومكلفة، قامت الدائرة املعنية بتقديم املتطلبات إىل قسم تكنولوجيا املعلومات الذي يعمل 

 .على تطوير التقارير املطلوبة يف النظام
ذلك حتديد املرشحني احملتملني(، وخطة اخلالفة الرئيسية )مبا يف لبعض املناصب موثقة وظيفي عدم وجود خطة تعاقب  ▪

 .تبين أفضل املمارسات لتحقيق النتائج املرجوةوختطط اإلدارة لتطوير خطة اخلالفة حتتاج للتحديث، املتاحة حالًيا 
ال توجد سياسة وإجراءات خلطة استمرارية العمل أو خطة التعايف من الكوارث، وإدارة احلوادث، وخطة استمرارية العمل  -

استعانت اإلدارة مبستشار  دوري،ومل يتم اختبار االستعادة بشكل  اختبارها،وخطة التعايف من الكوارث مل يتم تنفيذها / 

 .عمل وخطة التعايف من الكوارثخطة استمرارية ال إعدادخارجي يعمل على 
 املالحظات على مستوى العمليات:  (ب
عدم توافر تقرير يف نظام ختطيط املوارد لتحليل أعمار املخزون وحتديد املخزون املتقادم وبطيء احلركة، بدأت اإلدارة  ▪

 احلركة واملتقادمة.عملية تطوير تقرير حتليل تقادم املخزون نظام ختطيط املوارد لتحديد العناصر بطيئة  
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خالل عمليات الفحص تبني عدم حتديث وغياب بعض سياسات وإجراءات العمل املعتمدة، متت صياغة السياسات  ▪

 .إعتمادهامت واإلجراءات املتعلقة بالعمليات و
احلصول  ومتاإلدارة مجيع متطلبات الدفاع املدني.  أعدت املدني،على رخص الدفاع  حتصل بعض فروع الشركة التابعةمل  ▪

 إلصدار الرخص. زيارة الدفاع املدني ويف انتظارمما قد خيفف العملية  لبعض الفروع على ترخيص البلدية

 جلنة املراجعة عن مدي فعالية الرقابة الداخلية بالشركة   رأي:  سابعاً 

تعزيز بهدف  التصحيحية، هم املالحظات ومتابعة اإلجراءاتة ألتضمناملاالطالع على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية بعد 

بان اإلدارة هي املسؤولة عن تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية  علمًا)  بيئة الرقابة الداخلية يف الشركة،

ويف حدود نتائج مهام املراجعة  (ليالت مستمرة لرفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخليةيف الشركة وتقوم بإجراء حت

املخططة واالضافية اليت مت تنفيذها من قبل نشاط املراجعة الداخلية، وبعد املناقشة مع مراجع احلسابات اخلارجي واإلدارة 

مل يتبني للجنة املراجعة وجود خلل جوهري يف الرقابة الداخلية، ، 2020التنفيذية حول القوائم املالية األولية والسنوية لعام 

 حيث ال ميكن تأكيد فاعلية أي نظام رقابة داخلية بدرجة املوثوقية التامة.

م االستمرار يف تقوية نظام الرقابة الداخلية من خالل حتسني بيئة الرقابة وتقوية وتطوير نظباإلدارة  توصى جلنة املراجعةو 

يف تنفيذ وتقييم نظام الرقابة الداخلية وتعزيز (COSO) تكنولوجيا املعلومات املطبقة بالشركة وإستخدام إطار كوسو 

بذل املزيد من ها، وكذلك على رفع أداء هاودعمها باملوارد البشرية والتكنولوجية اليت تساعد اإلدارات الرقابيةاستقاللية 

 حظات وتطبيق خطط العمل التصحيحية اليت تعهدت بها اإلدارة دون أي تأخري.اجلهود من أجل تنفيذ التوصيات واملال
  : أنشطة املسؤولية االجتماعيةثامناً 

متثل املسؤولية االجتماعية لشركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق جزءًا أساسيًا من قيمها وإطار عملها واهلدف منها هو 

التنمية املستدامة للمجتمع الذي تعمل به مع التزامها املستمر بالتصرف أخالقيًا ومبسؤولية مساهمة الشركة يف حتقيق أهداف 

وبشفافية لتعزيز مكانتها التنافسية يف األسواق وتتبع الشركة أسلوب التكامل مع منوذج التشغيل وذلك بدمج وظيفة املسؤولية 

مجة االلتزام جتاه املسؤولية االجتماعية إىل أهداف حمددة عن تر االجتماعية للشركة يف عمليات الشركة اليومية، فضاًل

 .يف سياسات وإجراءات وأهداف الشركة املستقبلية منةومض
وتلتزم الشركة بابتكار ممارسات مستدامة يف أعماهلا تليب احتياجات احلاضر دون املساس برفاهية أجيال املستقبل، وتتعهد 

 .ألمام حنو االستدامة وتعزيز القيمة املقدمة لعمالئنابإعداد اسرتاتيجيات متكنها من التحرك ل
وكي تتفق جهودنا مع إجياد القيمة، تركز مبادرات مبكو اخلاصة باملسئولية جتاه اجملتمع والشركات على ركنني هما: 

 .2020وهذه هي الركائز األساسية يف عام  ،التعليم والبيئة

 والتمكي: التعليم   -
 االجتماعيةاملسؤولية  منطلقإنطالقًا من حرص شركة مبكو على تعزيز مهارات ومحاس الشباب السعودي ومن 

)كمعهد  بادرت الشركة بتأسيس املعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية مبحافظة جدة  م 2011عام ال ومنذ للشركة، 

من خالل توقيع إتفاقية بني شركة الشرق األوسط لصناعة و ة االسرتاتيجيبرامج الشراكات  مشاريع وهو أحدغري رحبي( 

خرجيي الثانوية العامة من الشباب  إنتاج الورق ) مبكو ( و املؤسسة العامة للتدريب التقين و املهين، والذي يهدف إىل تأهيل 

 معهد.السعودي للحصول على شهادة الدبلوم و توظيفهم لدى شركات القطاع اخلاص من تاريخ إنضمامهم لل
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خريج و  681على مقاعد التدريب باملعهد، وبلغ عدد املتخرجني متدربًا  442عدد املتدربني باملعهد اىل  وصل م2020 ففي عام

 .يعملون يف شركة مبكو متخرج 181منهم 
ورسالته بتقديم وحيث أن رؤية املعهد أن يكون لدينا شباب سعودي مؤهل متخصص يف مجيع أنواع الصناعات التحويلية، 

 على أحدث األجهزة التدريبية وبطاقم تدرييب حمرتف نوعية تدريب عالي اجلودة مبين
وبرنامج كوادر  اإلمدادات،دبلوم امليكانيكا، دبلوم  الكهرباء،دبلوم  عدد من الربامج للدبلوم منهاباملعهد لذلك مت تزويد 

ئة تدريبية ذات جودة عالية يف جمال التقنية اليت حتتاجها شركات القطاع كما يلتزم املعهد بتوفري بي الصحة والسالمة املهنية.

 التحويلية.اخلاص يف مجيع جماالت الصناعات 

 :البيئة -
االستدامة جزء أساسي يف اسرتاتيجية الشركة واملنبع الرئيسي لنموذج اعماهلا إضافة إىل االبتكار والتحسني املستمر 

 :على 2020للممارسات املستدامة نشارك اجملتمع والصناعة بنشاط أكرب لتعزيز الوعي البيئي. تشمل مبادرات 
حياء؛ واعتماد جنوب جده مع أمانة جده ومجعية مراكز األ ةحديقة أحياء منطقة اخلمرمساهمة مبكو يف مشروع إنشاء  ▪

 .بدء تنفيذ املشروعوالشكل النهائي للحديقة ومت توقيع العقد مع مكتب املقاول 
التابعة واسكو، تعمل  شركتهابالشراكة مع الوقف العلمي التابع جلامعة امللك عبد العزيز و بل أوقفها " ،هايترم"ال مبادرة  ▪

مت تنفيذ املبادرة و 2020 يناير املبادرة على إنشاء مراكز جتميع الورق املستخدم إلعادة التدوير يف مجيع أحناء جدة، يف

  .عدة مراكز جتميع يف مجيع أحناء مدينة جدة أيام وتوفر عشرةمرات كل منها يدوم ملدة ثالث 
مع  سلة غذائية لألسر املتعففة 1500ومت توفري اليت بادرت بها يف شهر رمضان الكريم  احلملة الرمضانية فزعة " ة "مبادر ▪

 .االلتزام باإلجراءات الوقائية عند التوزيع لضمان سالمة اجملتمع
الوقف العلمي التابع  مساهمة شركة مبكو وشركتها التابعة واسكو يف دعم "برنامج رخصة القيادة البيئية" القائم عليه ▪

بالتوعية البيئية لقيادة العمليات واإلسهامات اجملتمعية املتعلقة باحلفاظ على البيئة الذي يهدف  جلامعة امللك عبد العزيز

 .إلحداث تأثري نوعي مستدام واستدامة مواردها
ليت أطلقتها مجعية األيدي مبادرة "حبرفيت أشارك جمتمعي" ا مساهمة شركة مبكو وشركتها التابعة واسكو يف دعم ▪

احلرفية واليت تهدف اىل تنمية روح املشاركة واملسؤولية لدى األفراد جتاه وطنهم بالتوعية بطرق التعامل يف أزمة فايروس 

وساهمت مبكو مبكافآت حتفيزية  ،كورونا من خالل تنمية احلرف واملواهب اليت ميلكونها واستغالل احلجر املنزلي

 ز االوىل لتحفيزهم وتنمية مواهبهم.للفائزين باملراك

 م 2020 العام خالل للمساهمي العامة اجلمعية : اجتماعاتتاسعاً 

 االسم م
 2020للعام  سجل احلضور

  يونيو 7االجتماع األول 
 حضر عماد عبدالقادر املهيدب أ. 1

  حضر  م. عبداهلل عبد الرمحن املعمر 2

  حضر (سرتاتيجية)رئيس اللجنة اال أبونيانأ. عبد االله عبداهلل  3
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  حضر )رئيس جلنة املراجعة( سامل حممد الرويسأ. خالد  4

  حضر أ. مصعب سليمان املهيدب 5

  حضر وليد إبراهيم شكريأ.  6

  حضر )رئيس جلنة املكافآت والرتشيحات( أ. أمحد مبارك الدباسي 7

  حضر عمر حممد سراج جنار. م 8

 :التابعةوشركاتها    لشركة ا  نبذة عن:  عاشراً 

تعد شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق إحدى أكرب مصانع الورق يف منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، وتقدم جمموعة 

متنوعة من املنتجات الورقية للعمالء يف مجيع أحناء العامل، حيث ختدم الشركة جمموعة واسعة من الصناعات يف قطاعي 

 واألثاث على نطاق واسع.  ورق والتعبئة والتغليف، مبا يف ذلك البناء

تقوم شركة مبكو بتصدير منتجاتها من اململكة العربية السعودية إىل دول جملس التعاون اخلليجي ومنطقة الشرق األوسط 

 وأفريقيا، باإلضافة اىل آسيا واألمريكتني وأوروبا. 

ل شركة جتميع وتدوير املخلفات يعزز التكامل العكسي أداءها القوي ومركزها التنافسي يف السوق العاملي من خال

شركة رائدة يف جمال إدارة النفايات، حيث أطلقت اسرتاتيجية للمساهمة يف  أكرباحملدودة )واسكو( اململوكة بالكامل، 

 2030حتقيق الطموحات البيئية للمملكة يف ظل الرؤية الوطنية 

ا واملساهمة يف احلفاظ على البيئة وتلبية إحتياجات من القيم األساسية لشركة مبكو توفري منتجات عالية اجلودة لعمالئه

السوق، منذ تأسيس الشركة وحنن نهتم بالبيئة واحلفاظ عليها وذلك بإعادة تدوير الورق املسرتجع وحتويله اىل منتجات ذات 

ة املياه وإعادة استخدامها، قيمة اقتصادية، أن اهتمامنا بالبيئة ميتد إىل مجيع اجلوانب املتعلقة بعملية اإلنتاج بدءًا من معاجل

 .باستخدام االضافات الكيميائية املتجددة، ونبذل اجلهود املستمرة للحفاظ على عاملنا األخضر

الشركة هي الراعي الرمسي للمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية جبدة وهو معهد غري رحبي تبين وتطوير املعارف 

عودية يف قطاعات التقنيات الورقية والصناعية بغرض إكسابهم املهارة واملعرفة واخلربة واملهارات الفنية للقوى العاملة الس

الالزمة للتوظيف. ويعمل املعهد حتت إشراف املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين واملركز الوطين للشراكات االسرتاتيجية 

 .الجتماعية، ويعمل بالشركة العديد من خرجيي املعهدوإدارة الشركة، وهو من أحد مبادرات الشركة يف جمال املسؤولية ا

 .للشركة العديد من األنشطة يف جمال املسئولية االجتماعية والتثقيف البيئي وحصلت على عدة جوائز يف هذا اجملال

ًا من روالت ألف طن سنوي 475متتلك الشركة يف مصنعها الكائن مبدينة جدة ثالثة خطوط إلنتاج الورق تبلغ طاقتها اإلنتاجية 

الورق البين وهي من كربى الشركات يف منطقة الشرق األوسط و افريقيا من حيث الطاقة اإلنتاجية واالنتشار اجلغرايف 

 .للمبيعات

وتستثمر الشركة بشكل مكثف يف جمال البحث والتطوير، لتوفري جمموعة واسعة من املنتجات املبتكرة لشركائها 

 .وعمالئها املخلصني



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

 pg. 21                    2020 -  شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )مبكــو( – تقرير جملس اإلدارة  

ركة أعلى معايري اجلودة العاملية من حيث اإلستدامة البيئية والكفاءة التشغيلية وتعمل دائمًا على تطوير أنشتطها تراعي الش

  .لتلبية متغريات واحتياجات االسواق

حيث إن الشركة تعيد تدوير ورق الكرتون اجملمع بواسطة شركتها  %75احملتوي احمللي للمنتج النهائي للشركة يزيد عن 

 واسكو وحتوله إىل منتج خام يستخدم يف مصانع حتويل الورق التابعة

يعزز موقع الشركة االسرتاتيجي بالقرب من ميناء جدة بالبحر االمحر قدرتها على وصول منتجاتها جملموعة واسعة من األسواق 

 %44( بنسبة األمريكيتنيوروبا و أ، افريقيا، سياآ)حول القارات اخلمس  2020العاملية، حيث صدرت الشركة منتجاتها عام 

 .من إمجالي املبيعات

أثبت ريادة شركة مبكو ومرونتها والتزامها يف صناعة الورق، على  2020اال أن عام  كورونا،وبالرغم من حتديات جائحة 

سجلت أحجام مبيعات و لطلب% من امجالي ا 31فقد بلغت حصتها يف السوق السعودي  -الرغم من تقلب أسعار السلع األساسية 

حيث متيزت باملرونة يف مواجهة تقلبات أسعار السلع، كما حققت  طن، ألف 445رقمًا قياسًيا جديًدا جتاوزت  2020لعام 

 ى أساس سنوي يف اإلنتاج.لزيادة ملحوظة ع

  تقدم الشركة جمموعة متنوعة من املنتجات للعديد من القطاعات ومنها:

 والتغليفقطاع التعبئة  ▪

 .ورق الكرتون: يستخدم يف صناعة صناديق الكرتون لتعبئة املواد الغذائية واإللكرتونيات والعديد من اإلستخدامات

  ورق األنابيب الكرتونية: يستخدم يف جمال واسع من الصناعات مبا يف ذلك لفائف املنسوجات ومصانع الورق وغريها.

 قطاع األثاث ▪

 فورميكا: يستخدم على أسطح األثاث، مبا يف ذلك املكاتب وخزائن املطبخ واألبواب.ورق عالي التشرب لصناعة ال

 قطاع البناء والتشييد ▪

 .ورق األلواح اجلبسية: يستخدم هذا املنتج لتصنيع ألواح اجلبس والذي يستخدم يف احلوائط واألسقف املُعلقة

 :وصف األنشطة الرئيسة للشركة والشركة التابعة ( أ

 نتاج ورق التعبئة والتغليف والورق الصناعي.إالنشاط الرئيسي للشركة يف صناعة ويتمثل  -
 يتمثل النشاط الرئيس للشركات التابعة يف جتميع وإعادة تدوير الورق واملخلفات واملتاجرة فيهم. -

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

 النسبة % اإليرادات من النشاط النشاط

 98 710.326 نتاج الورق )الصناعة(إصناعة و

 2 14.359 جتميع وإعادة تدوير الورق واملخلفات )التجارة(
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  : اخلطط واآلفاق املستقبليةاحلادي عشر
يشمل ذلك كافة نواحي التوسع  و الصناعات الورقيةال تستهدف الشركة توسيع نطاق عملياتها لتصبح أكثر تكاماًل يف جم

مليون ريال والذي  مت  338و اليت ثبتت بإعالن الشركة دخوهلا جمال انتاج لفات الورق الصحي )اجلامبو رول( باستثمار قدره 

سكو التابعة منظومة عمل شركة واو اسرتاتيجية ، و ما سبق من تغيري و حتديث يف2020 من العام االعالن عنه يف ديسمرب

بل ميتد ليغطي العمليات األساسية  ،التشغيليبصفتها ذراع االمداد االساسي للمواد اخلام ملبكو، ال يقتصر التوسع على النموذج 

 للشركتني حاليا و من ضمنها على سبيل املثال:

 .حتديث منظومة ادارة املوارد البشرية (1

 .جمال تكنولوجيا املعلومات و استخدام النظم التقنية احلديثة تعزيز البنية التحتية للشركة وشركاتها التابعة يف (2

 .(ESGاالجتماعية ) سؤوليةاحلوكمة و البيئة و امل إلدارةرفع مستوى سياسات الشركة  (3

 م 2020خالل العام املايل    واإلفصاحات: أهم األحداث  الثاني عشر

 2020 احلدث م

 مارس 18 .2019بعدم توزيع أرباح نقدية على املساهمني عن العام املالي  اإلدارةعن توصية جملس اإلعالن  1

 مارس 18 .م2019-12-31النتائج املالية السنوية املنتهية يف عن اإلعالن  2

 مارس 31 الستخدامها للتوسعات املستقبلية للشركة. توقيع اتفاقية شراء قطعة أرض مبدينة امللك عبد اهلل االقتصادية اإلعالن عن 3

 مايو 04 .أشهر( )ثالثةم 2020-03-31اإلعالن عن النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف  4

 مايو 10 .تعيني عضو رابع بلجنة املراجعةالتوصية بزيادة مقاعد جلنة املراجعة اىل أربعة و توصية جملس اإلدارة   اإلعالن عن 5

 مايو 10 ورئيس جلنة املراجعة وتعيني عضو جديد يف املركز الشاغر يف اجمللس واللجنة ة مستقلستقالة عضو من جملس إدارإعن  اإلعالن 6

 مايو 14 .إىل حضور اجتماع اجلمعية العامة العادية )االجتماع األول( الشركة دعوة مساهمي اإلعالن عن 7

 يونيو  8 .اجلمعية العامة العادية )االجتماع األول( نتائج إجتماع اإلعالن عن 8

 يونيو 11 عن توقيع اتفاقية إطارية مع شركة املسرية الدولية لإلستثمارات الصناعية )طرف ذو عالقة(.اإلعالن  9

 اغسطس 19 (.أشهر)ستة  2020-06-30املالية األولية للفرتة املنتهية يف  عن النتائجاإلعالن  10

 أكتوبر 28 أشهر(. )تسعة 2020-09-30اإلعالن عن النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف  11

 نوفمرب 05 لتمويل رأس املال العامل. جتديد اتفاقية تسهيالت بنكية )متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية( مع بنك البالد اإلعالن عن 12

 ديسمرب 07 .مبدينة امللك عبداهلل االقتصادية موافقة جملس اإلدارة على مشروع أنشاء مصنع إلنتاج لفات املناديل الورقية اخلام اإلعالن عن 13
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 :م2020  العام  خالل  اإلدارة  جملس  إقرارات:  عشر  ثالثال

 اإلقرار الفقرة  م

1 
الشركة لديها أدارة للمراجعة  -توصية جلنة املراجعة بشأن مدى احلاجة إىل تعيني مراجع داخلي يف الشركة يف حال عدم وجوده 

 م.2013الداخلية منذ العام 
 ال تنطبق

2 

توصيات جلنة املراجعة اليت يوجد تعارض بينها وبني قرارات جملس اإلدارة، أو اليت رفض اجمللس األخذ بها بشأن تعيني مراجع 

أو تعيني املراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ  هحسابات الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائ

 .بها

 طبقال تن

3 

وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء جملس إدارة الشركة وكبار التنفيذيني 

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، وأي تغيري يف تلك احلقوق   وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك احلقوق مبوجب

 خالل السنة املالية األخرية.

 ال تنطبق

4 
وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها 

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

5 
وصف ألي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق 

 .مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة
 ال تنطبق

6 
إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، مع التمييز وصف ألي اسرتداد أو شراء أو 

 بني األوراق املالية املدرجة اليت اشرتتها الشركة وتلك اليت اشرتتها شركاتها التابعة.
 ال تنطبق

 ال تنطبق  الشركة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي مكافآت.بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة  7

 ال تنطبق  بيان ما قبضه أعضاء اجمللس بوصفهم عاملني أو إداريني أو ما قبضوه نظري أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. 8

 ال تنطبق .األرباحبيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق يف  9

 ال تنطبق تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة 10

 ال تنطبق م2020خالل العام  بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة 11

   كما يقر جملس اإلدارة مبا يلي: 

12 

 .أ. أن سجالت احلسابات ُأعدت بالشكل الصحيح
 .أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أس سليمة وُنفذ بفاعليةب. 

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

 

 بأنه ال يوجد أي اختالفات عن معايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. 13

 .م قبل انتهاء الفرتة املعيَّن من أجلها2020مل يتم التوصية باستبدال مراجع احلسابات خالل العام  14

 م.2020ال توجد أي حتفظات من مراجع احلسابات على القوائم املالية للشركة وفقًا لتقريره عن العام املالي  15

 أي أتعاب بهذه اخلصوص. منها يتلقىخدمات استشارية للشركة ومل  يمل يقدم مراجع احلسابات إ 16

 م.2020ركة لالنعقاد خالل العام املالي مل يتقدم مراجع احلسابات للمجلس بأي طلب لدعوة اجلمعية العامة للش 17

 م.2020ثنني من األعضاء أو أكثر خالل العام املالي أمل يتلق رئيس جملس اإلدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من  18

19 
من رأس املال أو أكثر بانعقاد اجلمعية العامة أو إضافة بند إىل جدول أعماهلا  %5تؤكد الشركة أنها مل تتسلم أي طلب من مساهمني ميلكون 

 م.2020أو أكثر عند إعداده خالل العام املالي 
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 األنظمة واللوائح.تؤكد الشركة بأنها مل تضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إىل إعاقة استخدام املساهم حلقوقه املكفولة مبوجب  20

 مل تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء جملس إدارتها، كما مل تضمن أي قروض يعقدها أي منهم مع الغري. 21

لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة يف التصويت سواء للمساهمني أو أعضاء جملس اإلدارة أو منسوبيها وأن  ال يوجد

 .كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة االمسية ومتساوية يف حقوق التصويت وغريها من احلقوق حسب النظام

 عشر: املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وشركاتها التابعة وعملياته رابعال

إن نشاط الشركة، وظروفها املالية، وتوقعاتها املستقبلية. ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية قد تتأثر سلبًا بصورة جوهرية إذا 

مل يتسن حتديدها يف الوقت احلاضر، والشركة  ىخرأما حدثت أو حتققت أي من املخاطر التالية، أو إذا ما حدثت أية خماطر 

كأي كيان صناعي تتعرض ملثل هذه املخاطر خالل ممارستها ألنشطتها وتتخذ الشركة كافة اإلجراءات املمكنة وتضع 

 .للتقليل من أثار هذه املخاطر على أداء الشركة لتزامالسياسات وتقدم الدعم واملعلومات الكافية لقسم املخاطر واإل
إلعداد خطة ملواجه خماطر  انقطاع االعمال بناء على توصية  يقرر جملس اإلدارة تعني استشار 2020الربع الرابع م العام  خالل

 م.2020جلنة املراجعة ومن املقرر االنتهاء منها منتصف العام 

 اسرتاتيجية إدارة املخاطر بالشركة: -1

باملخاطر احملسوبة، وهي الوسيلة النظامية لتحديد املخاطر وترتيب أولوياتها سرتاتيجية إدارة املخاطر يف عملية األخذ إتتمثل  ▪

للتقليل من املخاطر، حيث تتضمن كال من الوقاية من املخاطر احملتملة  وخطط العمل الالزمة سرتاتيجياتوتطبيق اإل

 لى مجيع مستويات الشركة.واالكتشاف املبكر للمشاكل الفعلية، فهي عملية مستمرة تشرتك فيها املوارد البشرية ع
ستخدام الطريقة املناسبة، ثم إجياد إإن اإلعداد اجليد السرتاتيجية إدارة املخاطر ميكِّن اإلدارة من معرفة اخلطر وحتليله ب ▪

 اخلطر أو يقلل من آثاره. احلل املناسب الذي يزيل ذلك
 حصرها بسلسلة مستمرة من مخس خطوات:اخلطوات األساسية لبناء اسرتاتيجية إلدارة املخاطر يف الشركة ميكن  ▪
وذلك بوضع قواعد لكيفية النظر للخطر وكيفية التعامل معه من قبل العاملني يف الشركة، حيث يضمن  - تقييم البيئة -

على ذلك حتديد فلسفة إدارة املخاطر. كما أن حتديد األهداف من قبل اإلدارة ميكنها من متييز األحداث احملتملة اليت تؤثر 

 إجنازها.
وذلك باإلجابة على السؤالني: ماذا ميكن أن حيدث؟ وكيف ميكن أن حيدث؟ فاألحداث الداخلية  - متيز / حتديد املخاطر -

 واخلارجية تؤثر على إجناز أهداف الشركة، وجيب َأن متيز اإلدارة بني املخاطر والفرص.
طر ودرجة تأثريه على أهداف الشركة بعني االعتبار، حتى يتم يتم هذا التحليل بأخذ إمكانية حدوث اخل -حتليل املخاطر -

 حتديد قاعدة واضحة للكيفية اليت جيب أن تدار بها املخاطر املقيمة.
تقدر اإلدارة املخاطر احملتملة احلدوث وختتار ردود فعل للخطر: جتنب، قبول، أو ختفيض اآلثار املرتتبة،  - تقييم املخاطر -

 لك جمموعة نشاطات لرتتيب املخاطر حسب أولويتها.وتطور اإلدارة بعد ذ
ختيار البديل إيف هذه املرحلة يتم حتديد البدائل االسرتاتيجية املمكنة للسيطرة على اخلطر، ثم  - مناقشة / معاجلة املخاطر -

 مع مراعاة التكاليف. لذلكاالسرتاتيجي األمثل منها، والذي على ضوئه تطور خطط ملعاجلة اخلطر تتضمن الوسائل الالزمة 
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هذه اخلطوات اخلمسة ترافقها عملية مستمرة من الرقابة تقوم بها إدارة املخاطر، وذلك باملراقبة وإجراء التعديالت حسب  ▪

 .الضرورة، فهذه النشاطات الرقابية قد تكون منفصلة لكل خطوة من اخلطوات اخلمسة السابقة، َأو قد تكون جمتمعة
 التعامل مع املخاطر:أساليب  -2

بعد أن تتم عملية التعرف على املخاطر وتقييمها، فإن مجيع التقنيات املستخدمة للتعـامل معها تقع ضمن واحدة أو أكثر من 

 األربع جمموعات الرئيسية التالية:

الوقاية املالية، فالتأمني وهي وسائل تساعد على قبول اخلطر من قبل طرف آخر، وعادة ما تكون عن طريق العقود أو  النقل:

 هو مثال على نقل اخلطر عن طريق العقود.
ولكنه يف الوقت  ،املخاطرجلميع  وتعين حماولة جتنب النشاطات اليت تؤدي إىل حدوث خطر ما، إن التجنب يبدو حاًل التجنب:

 النشاط الذي مت جتنبه.ذاته قد يؤدي إىل احلرمان من الفوائد واألرباح اليت كان من املمكن احلصول عليها من 

 باختاذ إجراءات حتد من اخلسائر النامجة عن اخلطر. للتقليل من حدة اخلسائر الناجتة عن اخلطر وتشمل طرقًا التقليص:
سرتاتيجية مقبولة يف حالة املخاطر الصغرية، واليت تكون فيها إوتعين قبول اخلسائر عند حدوثها، فهذه الطريقة تعترب  القبول:

وعليه فكل املخاطر اليت ال ميكن جتنبها أو نقلها  ،تكلفة التأمني ضد اخلطر على مدى الزمن أكرب من إمجالي اخلسائر

 .جيب القبول بها
 أنواع املخاطر التي قد تواجه الشركة وشركاتها التابعة  -3

 خماطر التقلبات االقتصادية والسياسية: ( أ
السياسية واليت قد تؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للشركة وحتد من الوصول إىل تشهد بعض دول املنطقة بعض التقلبات 

بعض العمالء يف تلك الدول ومن ضمن أهداف الشركة االسرتاتيجية وسياسة إدارة املخاطر لديها الوصول إىل أسواق جديدة 

بالظروف االقتصادية على الصعيد احمللي لتعويض ما تفقده من عمالء يف مناطق الصراعات. كما أن الشركة يتأثر أدائها 

 والعاملي وال ميكن للشركة أن تتنبأ بوقت وقوة أو مدة أي تباطؤ اقتصادي أو انتعاش اقتصادي الحق.
 االوبئة:   إنتشار   خماطر ( ب

( كجائحة وال يزال ينتشر 19-م، أعلنت منظمة الصحة العاملية عن تفشي فريوس كورونا املستجد )كوفيد 2020يف مارس 

م اختذت احلكومة السعودية العديد من 2020يف مجيع أحناء العامل مبا يف ذلك اململكة العربية السعودية. خالل العام 

التدابري الحتواء انتشار الفريوس، ومنها فرض قيود على السفر والتجمعات وفرض حظر التجول. مما أدى إىل إغالق العديد 

وتعترب صناعة مواد التغليف صناعية أساسية من قبل السلطات املنظمة، وبناء  من األعمال غري األساسية حتى إشعار آخر.

على ذلك ُسمح للشركة بالعمل ضمن السياق العادي لألعمال وأن حيضر املوظفني للمكاتب بعد اختاذ تدابري احرتازية 

الشركة تقييمًا لألثر على عمليات وفقا للقواعد اليت وضعتها السلطات التنظيمية. وبالنظر إىل هذه العوامل، أجرت إدارة 

اجملموعة ككل وأعماهلا مبا يف ذلك العوامل مثل التعامل مع العمالء، وعمليات تسليم املنتجات بسالسة، وبروتوكوالت 

التحصيل، وعدم انقطاع اإلمداد باملواد، وتوقعات رأس املال العامل القوية، وغري ذلك، وخلصت إىل أنه حتى تاريخ إصدار 

، ومبا 19-، مل يكن هناك تأثري سليب كبري على عملياتها وأعماهلا نتيجة كوفيد2020لقوائم املالية املوحدة للعام هذه ا



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

 pg. 26                    2020 -  شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )مبكــو( – تقرير جملس اإلدارة  

أن الوضع يتطور بسرعة مع حاالت عدم التيقن املستقبلية، وللتقليل من أثار انتشار الفريوس على استمرارية االعمال سارعت 

تب اخلربات الدولية بتطوير وتنفيذ اسرتاتيجية للتعامل مع اجلائحة لضمان استمرارية االدارة التنفيذية بالتعاون مع أحد مكا

 االنتاج والتوزيع والوفاء بكافة التزامات الشركة واحلرص على استمرارية إعماهلا.

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وشركاتها التابعة وعملياتها: ( ج
يعمل على إدارة الشركة خنبة من أفضل الكفاءات اإلدارية والفنية وعدم استمرار  خماطر االعتماد على موظفني رئيسيني: .1

هذه الكفاءات يف العمل من اهم املخاطر املؤثرة يف تطوير واستمرار الشركة لذلك حترص الشركة وشركاتها التابعة 

عمل بالشركة بالكفاءات املؤهلة لتحمل دائما على توفري املناخ املشجع على االستمرارية واإلبداع يف العمل وتدعيم فريق ال

 املسئولية يف املستقبل واستالم ذمام األمور من القيادات اليت أشرفت على تدريبهم على مهارات الوظيفة. 
تتأثر إيرادات وأرباح الشركة وشركاتها التابعة باألسعار السائدة للسلع  خماطر عدم توفر املواد اخلام وتقلب أسعارها: .2

وتتأثر كذلك مبدي توافرها يف األسواق واليت بطبيعتها عرضة لتقلبات سريعة وواسعة  املستعمل ام وخاصة الورقواملواد اخل

النطاق، لذلك حترص الشركة دائما على دعم أعمال الشركة التابعة )واسكو( ومساندتها يف مواجهة املنافسني لتقوية 

اتيجي للشركة يف توفري احتياجات الشركة من املواد اخلام مركزها التنافسي يف األسواق باعتبارها الذراع االسرت

 وبالسعر املناسب.
تعتمد الشركة يف إمدادات منشئاتها من الوقود على عقد توريد وقود من شركة أرامكو  :خماطر إمدادات الطاقة .3

لشركة، وقد ال تتمكن السعودية ومن املمكن أن ترتفع أسعار الوقود الذي تقوم شركة أرامكو السعودية بتوريده إىل ا

الشركة من زيادة أسعار منتجاتها بنسبة تعكس قيمة الزيادة يف أسعار الوقود املورد إليها، مما سيؤثر سلبًا على أعمال 

الشركة وتوقعاتها املستقبلية، لذلك تقوم الشركة بدعم املبادرات الداخلية خلفض التكاليف للتقليل من أثار ارتفاع 

 لة حدوثها.أسعار الطاقة يف حا
يقع مصنع الشركة مبنطقة اخلمرة مبدينة جدة يف منطقة صناعية خاصة على قطعة  خماطر موقع الشركة اجلغرايف: .4

أرض مملوكة بالكامل للشركة، ومتتلك الشركة كافة الرتاخيص الالزمة ملزاولة نشاطها يف موقعها احلالي وحترص 

ر أنظمة جديدة متنع استمرارية تواجد املصانع خارج املدن الصناعية على جتديدها يف املواعيد القانونية ويف حال صدو

 التابعة هليئة املدن الصناعية )مدن(، سوف يؤثر ذلك على أعمال الشركة ووضعها املالي.
ي يتألف مصنع الشركة من عدة خطوط إنتاج وآالت لصناعة الورق.  وبالتال املخـاطر التشغيلية والتوقف غري املتوقع لألعمال: .5

فإذا ما طرأ أي أمر من شأنه التأثري على أعمال املصنع سلبًا، سواء ألسباب فنية )كانقطاع إمدادات الكهرباء أو الطاقة 

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

الشركة كافة التدابري االحتياطية للتقليل من هذه املخاطر حيث متتلك الشركة  تتخذلذلك الشركة التشغيلية واملالية. 

وكذلك باإلضافة اىل مولدات احتياطية تستخدم عند الضرورة حمطة لتوليد الطاقة الكهربية اليت تغطي احتياجاتها 

ناعة كما إنها حتتفظ بغطاء ترتبط بعقود واتفاقيات طويلة األمد مع أكثر من جهة لتوريد كميات املياه الالزمة للص
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تأميين يشمل التعويض عن انقطاع األعمال كما أن خطوط اإلنتاج تعمل باستقاللية تامة عن بعضها البعض حتى ال يتأثر 

 أي منهم بتوقف األخر.
 خدمات تعتمد الشركة على مقدمي خدمات نقل خارجيني لنقل منتجاتها لعمالئها. وأي انقطاع يف املخاطر املرتبطة بالنقل: .6

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

أعمال الشركة وحترص الشركة دائما على بناء شركات اسرتاتيجية وتوقيع اتفاقيات مع عدة شركات تقدم خدمات 

 دائما باجلودة والسعر املنافس.النقل للحرص على استمرارية توافر هذه اخلدمات 
 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع:  ( د

يتأثر األداء املستقبلي للشركة بقدرتها على احلفاظ على أسعار مناسبة ملنتجاتها والقدرة  املخاطر املتعلقة بأسعار املنتجات: .1

املنتجات وهذا أمر غري مؤكد ألن سعر املنتج على حتويل أي زيادة يف تكاليف اإلنتاج إىل عمالئها من خالل رفع أسعار 

 النهائي يعتمد على العرض والطلب يف السوق احمللي والعاملي.

يرتكز نشاط الشركة يف قطاع واحد من صناعة الورق وهو تصنيع الورق  املخاطر املتعلقة برتكيز القطاع والتخصص: .2

والزراعي، وزيادة إنفاق الفرد، وتطور أمناط وأساليب التغليف البين املعاد تدويره. إن عوامل النمو يف اإلنتاج الصناعي 

الورقي من قبل املصنعني، وتطور الوعي بأهمية تدوير الورق، تعترب مجيعها عوامل أساسية مؤثرة يف هذه الصناعة سلبًا أو 

وحترص الشركة دائما على إجيابًا. وبالتالي فإن الرتاجع يف هذه العوامل أو تغريها سلبًا سيؤثر على عمليات الشركة، 

 تطوير وتنويع منتجاتها ملواكبة التطور يف جمال التغليف والصناعة التحولية اليت ترتبط بنشاط الشركة.
تعمل الشركة يف بيئة تتسم بالتنافسية العالية وإمكانية إغراقها مبنتجات رخيصة الثمن من  خماطر البيئة التنافسية: .3

الشركة اخنفاضًا يف أسعار منتجاتها نتيجة هلذه املنافسة، وبالتالي التأثري سلبًا على  منافسني خارجني وميكن أن تواجه

نتائج أعمال الشركة وتعتمد قدرة الشركة التنافسية على متييز منتجاتها عن املنتجات األخرى املعروضة يف السوق، وذلك 

  .من خالل توفري منتجات عالية اجلودة وبأسعار معقولة
 :املاليةاملخاطر   ( ه

حتتفظ الشركة بغطاء تأميين يشمل عدة أنواع من التأمني ومن املمكن أن تنشأ حاالت  خماطر عدم كفاية التأمني: .1

تستدعي الشركة إىل اللجوء إىل شركة التأمني املعنية لتعويضها عن أي خسارة أو ضرر مؤمن عليه ومن املمكن أن تتجاوز 

التأمني الذي حتتفظ به الشركة، أو أال يكون الضرر الذي حلق بها مغطى تأمينياً بالكامل قيمة مطالبات الشركة قيمة 

 وبالتالي فإن وقوع مثل هذه احلاالت من شأنه التأثري سلبًا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية واملالية.
يلية على رأمساهلا وعلى وضعها املالي ونتائج تعتمد احتياجات الشركة التمو خماطر توفر التمويل اإلضايف مستقباًل: .2

قد حتتاج الشركة إىل متويل إضايف وعملياتها وتدفقاتها النقدية والتمويل اليت حتصل عليه من املؤسسات املالية املمولة هلا، 

شروط غري مواتية يف املستقبل، وعليه فإن أي تأخري أو إخفاق يف تأمني هذا التمويل عند احلاجة، أو توفر التمويل ولكن ب

، وتدرأ الشركة هذه املخاطر عن أو تكلفة مرتفعة، قد يؤثر سلبًا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية واملالية
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طريق املراقبة املستمرة للتدفقات النقدية وضمان توافر التمويل الالزم إلحتياجات الشركة من خالل التسهيالت االئتمانية 

 الشركة . اليت حتصل عليها
إن خماطر االئتمان هي خماطر تكبد خسارة مالية بسبب عدم قدرة عمالء الشركة على الوفاء  خماطر االئتمان: .3

بالتزاماتهم. وتتعلق املخاطر االئتمانية للشركة أساسًا بالذمم التجارية املدينة، وقد يواجه بعض عمالء الشركة ظروف 

التزاماتهم املالية جتاه الشركة، مما يؤثر سلبا على نتائج أعمال الشركة اقتصادية غري مواتية متنعهم من استيفاء 

تراقب الشركة بشكل منتظم خماطر االئتمان املتعلقة بالذمم املدينة وترصد املخصصات الالزمة للتحوط من  وتوقعاتها،

ها خارج اململكة للحد من هذه ملخاطر االئتمان وخاصة مع عمالئ ةهذه املخاطر كما تلجأ الشركة اىل التغطية التأميني

 املخاطر.
الشركة معرضة ملخاطر أسعار صرف العمالت  خماطر تذبذب نسب الفائدة وأسعار صرف العمالت وتكاليف التمويل: .4

األجنبية وأن أية تذبذبات كبرية غري متوقعة يف أسعار الصرف سوف تؤثر سلبًا على األداء املالي للشركة كما أن ارتفاع 

مويل بصورة كبرية خاصة يف حالة منو حجم التمويل، سيعرض الشركة لتكبد تكاليف متويل عالية، األمر تكاليف الت

 ، وتتحوطاألمريكي، معظم تعامالت الشركة تتم بالريال السعودي والدوالر الذي قد يؤثر سلبًا على رحبيتها املستقبلية

 كما دخلت الشركة يف عقود املشتقات بانتظام،أسعار الفائدة من خالل مراقبة أسعار الفائدة  تقلب خماطر من الشركة

 سعر الفائدة للقروض ألجل. تقلب )مقايضات الفائدة / الربح( مع البنوك للتحوط من خماطر املالية
رتبطة باألدوات املالية. قد تنتج هي خماطر مواجهة الشركة صعوبة يف مجع األموال للوفاء باإللتزامات امل :خماطر السيولة .5

خماطر السيولة عن عدم القدرة على بيع األصل املالي بسرعة ومببلغ يقارب قيمته العادلة. تدار خماطر السيولة بالتأكد 

ال  ،على أساس منتظم بأن األموال الكافية متوفرة من خالل تسهيالت ائتمانية ملتزم بها للوفاء بأي التزامات مستقبلية

 .تركيز هام ملخاطر السيولة الشركةد لدى يوج
يعتمد توزيع األرباح على عدة عوامل منها قدرة الشركة على حتقيق أرباح ومركزها املالي ومتطلبات  :خماطر توزيع األرباح .6

االقتصادية العامة، وعوامل االحتياطات القانونية واشرتاطات املؤسسات املالية املمولة، وحدود االئتمان املتوفرة، واألوضاع 

ي تغري جوهري يف هذه العوامل قد يؤثر أأخرى ختضع لتوصية جملس اإلدارة يف إعالن توزيع األرباح حسبما يراه مناسبًا. و

على قدرة الشركة بالنسبة لتوزيع أرباح وخيضع توزيع األرباح ملتطلبات نظام الشركة األساس واللوائح واألنظمة السارية 

 صوص.بهذا اخل
 استالمه: هي املخاطر اليت قد تواجه الشركة نتيجة اختالف السعر الذي سيتم املالية لألدواتاختالف القيم العادلة  خماطر .7

و دفعه لتسوية التزام يف معاملة منظمة بني املشاركني يف السوق يف تاريخ القياس. وتتابع ادارة الشركة عملية أ أصللبيع 

املالية بشكل جوهري عن قيمها  لألدواتال ختتلف القيم العادلة  حتىت املالية بشكل دائم دارة املوجودات واملطلوباإ

 الدفرتية
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االستمرارية يف السوق  علىقدرة الشركة  علىن اهداف الشركة من ادارة رأس املال هو احلفاظ أ: خماطر ادارة رأس املال .8

خرين واحلفاظ علي هيكل رأس املال االمثل لتقليل تكلفة املصلحة اال ألصحابوبالتالي تقديم عوائد للمساهمني ومنافع 

. وتدير الشركة خماطر رأس املال عن طريق مراقبة فعالة ملستويات ديونها واصوهلا وحتسينهرأس املال واحلفاظ علية 

 متطلبات االستثمار املستقبلية وتوقعات املساهمني. علىالسائلة واالبقاء 
 :باألنظمة واللوائح والتصاريح والرتاخيصاملخاطر املتعلقة   (و

ختضع الشركة وأعماهلا يف جمال صناعة وإنتاج الورق وأعمال جتميع وتدوير  التشريعات واألنظمة والبيئة التنظيمية: .1

النفايات جلهات إشرافيه تطبق األنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة العربية السعودية بصفة خاصة ويف حالة إدخال 

عديالت على األنظمة أو اللوائح احلالية أو صدور أنظمة أو لوائح جديدة تتعلق بصناعة وإنتاج الورق أو بتجميع وتدوير ت

املخلفات فقد تضطر الشركة يف سبيل االلتزام بها إىل إجراء تعديالت على عملياتها أو أساليب تقديم خدماتها أو إدخال 

مبا ينسجم مع املتطلبات اليت تفرضها هذه األنظمة، األمر الذي سيؤدي إىل  تعديالت على منتجاتها أو خطوط إنتاجها

حتملها لنفقات مالية إضافية غري متوقعة تبعًا لذلك أو التأثري على عملياتها بشكل جوهري يؤدى إىل التأثري سلبًا على نتائج 

أوضاعها وتطور مرافقها ية والتجارية وتوفيق الشركة املالية ورحبيتها. وتسعي الشركة دائما إىل جتديد تراخيصها الصناع

حسب متطلبات اللوائح والقرارات اجلديدة وقد قامت الشركة بإنشاء قسم خاص للحوكمة وااللتزام ملتابعة تطبيق األنظمة 

 واللوائح واحلرص على عدم خمالفة الشركة أو شركاتها التابعة لألنظمة واللوائح خالل القيام بأنشطتها.
تنطوي أعمال الشركة وشركاتها التابعة على بعض املخاطر املتعلقة بأنظمة البيئة والسالمة ومن  يئة والسالمة:خماطر الب .2

شأن إلزام املصانع يف املستقبل بتطبيق معايري أكثر صرامة لتوفري متطلبات بيئية ووقائية للسالمة أن يزيد من تكاليف 

 ركة اهتمامًا بالغًا للحفاظ على البيئة واألمن والسالمة يف أعماهلا،الشركة مما سيؤثر على نتائج أعماهلا وتولي الش

وتطبق الشركة معايري السالمة املهنية، والسالمة من احلرائق، والسالمة من املواد اخلطرة، ويقوم فريق السالمة جبوالت 

تدريبية دورية للموظفني عن السالمة كما يتم ميدانية للتعامل مع كل حاالت الطوارئ واحلوادث إىل جانب إجراء دورات 

  التأكد من توحيد وتطبيق  إجراءات السالمة مع كل األقسام واملواقع بالشركة.
 :عشر: املعلومات والبيانات املالية امساخل

املعتمدة يف اململكة العربية  (IFRS) يتم إعداد القوائم املالية املوحدة للشركة طبقًا للمعايري العاملية إلعداد التقارير املالية

  (SOCPA) .القانونينيالسعودية واملعايري والتعاميم األخرى الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني 

( ملراجعة حسابات E&Y) رنست ويونغأم على تعيني السادة 2020يونيو  7وافقت اجلمعية العامة للشركة يف اجتماعها بتاريخ 

الشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث 

 وحتديد أتعابه. 2021والربع األول من العام املالي  2020والسنوي من العام املالي 
 سعودي( نتائج األعمال )األرقام باأللف ريال   ( أ

 البيان 2020 1920 8201 2017 2016
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 املبيعات 724.685 691.077 833.614 771.008 634.405

 تكاليف املبيعات 581.436 549.368 597.940 584.898 503.122

 جممل الربح 143.249 141.710 235.674 186.110 131.283

 التشغيليالربح  43.592 31.860 128.230 95.833 33.892

 صايف الربح 20.176 6.128 99.444 68.131 94.907

 األصول واخلصوم )األرقام باأللف ريال سعودي(  ( ب

 البيان 0202 1920 8201 2017 2016

 األصول املتداولة 445.262 474.595 459.173 477.544 444.344

 املتداولةاألصول غري  1.132.097 1.102.216 1.046.513 1.071.491 1.095.397

 إمجالي األصول 1.577.359 1.576.811 1.505.686 1.549.035 1.539.741

 اخلصوم املتداولة 406.231 420.460 354.100 432.969 426.413

 اخلصوم غري املتداولة 419.135 424.972 400.274 393.686 419.863

 إمجالي اخلصوم 825.366 845.433 754.373 826.655 846.276

 الفروق اجلوهرية يف النتائج التشغيلية )األرقام باأللف ريال سعودي(   ( ج
 

 أسباب التغري
نسبة 

 التغريات
قيمة 

 مؤشرات قائمة الدخل  2020 1920 التغريات

 املبيعات 724685 691.077 33.608 %5 ارتفاع كمية املبيعات برغم اخنفاض متوسط السعر 

 تكلفة املبيعات 581.436 549.368 32.068 %6 وارتفاع كمية املبيعات اخلام.ارتفاع  متوسط أسعار املواد 

 جممل الدخل 143.249 141.710 1.539 %1 ارتفاع كمية املبيعات  
اخنفاض بنود  مصاريف البيع والتوزيع وبنود املصاريف العمومية 

 واالدارية  واخنفاض خسارة القيمة العادلة للمشتقات املالية.

 آخريوتشغيلية  مصاريف 100.095 114.395 14.300- 13%-

 آخريوإيرادات تشغيلية  438 4.544 4.106- %90- العادلة.اخنفاض ربح  بيع االستثمارات بالقيمة 

اخنفاض مصاريف البيع والتوزيع واملصاريف العمومية واالدارية واخنفاض 

 املشتقات املالية بالقيمة العادلة برغم اخنفاض االيرادات االخرى  خسائر
 الربح التشغيلي 43.592 31.860 11.732 37%

 

 :حتليل جغرايف إلمجايل إيرادات الشركة وشركاتها التابعة ( د

اخلليجي ومشال وشرق أفريقيا تباشر الشركة وشركاتها التابعة أعماهلا يف اململكة العربية السعودية ودول جملس التعاون 

  )األرقام باأللف ريال( -: وفقًا للتوزيع اجلغرايف كما يلي. وبعض املناطق اجلغرافية األخرى

 اإليراداتإمجالي  دول أخرى دول جملس التعاون  اململكة العربية السعودية البيان 

 710.326 258.059 42.681 409.586 الشركة  
 14.359 - - 14.359 الشركات التابعة

 724.685 258.059 42.681 423.945 اجملموع

 املعلومات املتعلقة بالقروض على شركة مبكو وشركاتها التابعة:  ( ه
 قروض وتسهيالت متوسطة األجل )األرقام باأللف ريال(: .1
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 الجهة المانحة للقرض 
مبلغ أصل  
القرض/  
 التسهيالت 

مدة  
القرض/  
 التسهيالت 

الرصيد بداية  
 العام 

أضافات خالل  
العام/ المستغل  
 خالل العام 

ما تم سداده  
 خالل العام 

الرصيد نهاية  
 العام 

 ۱۰۹,۸53 - 37,353 7۲,5۰۰ سنوات  5 ۱3۹,5۰۰ صندوق التنمية الصناعي 

 4۰,6۲6 ۹,374 - 5۰,۰۰۰ سنوات  5 5۰,۰۰۰ بنك سامبا 

 6۰,۰۰۰ - - 6۰,۰۰۰ سنوات  5 ۱5۰,۰۰۰ البنك الفرنسي 

 ۲6,64۲ ۲۱,۰۹۰ - 47,73۲ سنوات  4 ۱5۰,۰۰۰ الكويت الوطني بنك 

 57,۱43 ۲۱,4۲۸ - 7۸,57۱ سنوات  4 ۱۰۰,۰۰۰ بنك ساب 

 ۹3,75۰ 6,۲5۰ - ۱۰۰,۰۰۰ سنوات  5 ۱۰۰,۰۰۰ بنك البالد 

 6۰,۰۰۰ ۱5,۰۰۰ - 75,۰۰۰ سنوات  4 ۸۰,۰۰۰ البنك االهلي التجار  

 5۰,۰۰۰ - 5۰,۰۰۰ - سنوات  5 5۰,۰۰۰ بنك الرياض 

 ۸۱۹,5۰۰ اإلجمالي 

- 

4۸3,۸۰3 ۸7,353 73,۱4۲ 4۹۸,۰۱4 

 (۱,634)   - - 73۲ - رسوم التمويل المستحقة، رسوم مالية مؤجلة 

 4۹6,3۸۰ 73,۱4۲ ۸7,353 4۸4,535 ۸۱۹,5۰۰ اإلجمالي 

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

 الجهة المانحة للقرض 
مبلغ أصل  
القرض/  
 التسهيالت

مدة  
القرض/  
 التسهيالت

الرصيد بداية  
 العام 

أضافات خالل العام/  
 المستغل خالل العام 

ما تم سداده  
 خالل العام 

الرصيد نهاية  
 العام 

 - ۱7,۱۲۰ - ۱7,۱۲۰ سنة  ۱7,۱۲۰ البنك العربي  

 4۰,۰۰۰ ۸5,۰۰۰ 65,۰۰۰ 6۰,۰۰۰ سنة  ۱۰۰,۰۰۰ بنك البالد 

 - ۱۸,۰۰۰ - ۱۸,۰۰۰ سنة  5۰,۰۰۰ مصرف الراجحي 

 - ۹,۰۰۰.۰۰ 5,۰۰۰ 4,۰۰۰ سنة  6۰,۰۰۰ البنك االهلي التجار  

 4۰,۰۰۰ - - 4۰,۰۰۰ سنة  4۰,۰۰۰ بنك سامبا 

 5,۰۰۰ 74,۹۹۹ 55,۰۰۰ ۲4,۹۹۹ سنة  5۰,۰۰۰ بنك الرياض 

 317,120 اإلجمالي 

- 

164,119 125,000 204,119 85,000 

 ۱,۲۹6 - - 7,5۸۱ - أوراق دفع مستحقة وأخرى 

 86,296 204,119 125,000 171,700 317,120 اإلجمالي 

 582,676 277,261 212,353 656,235   1,136,620 إجمالي متوسطة وقصيرة الجل 

 (2020مل تستخدم هذه التسهيالت خالل العام ) )واسكو( تسهيالت قصرية األجل )دواره( )األرقام باأللف ريال(:الشركة التابعة   .3

 الجهة المانحة للقرض 
مبلغ أصل القرض/  

 التسهيالت
مدة القرض/  

 التسهيالت
الرصيد بداية  

 العام 
أضافات خالل  

 العام 
ما تم سداده  
 خالل العام 

الرصيد نهاية  
 العام 

 - - - - سنة  ۱5,۰۰۰ البنك االهلي التجار  

 - - - - - 15,000 اإلجمالي 

 5۸۲,676 ۲77,۲6۱ ۲۱۲,353 656,۲35 - ۱,۱5۱,6۲۰ إجمالي )مبكو وواسكو( 

 )األرقام باأللف ريال(: -تصنيف إمجالي القروض وفقًا للمعايري الدولية  .4

 2019 2020 التصنيف 

 ۱7۱,7۰۰ ۸6,۲۹6 القروض والتسهيالت قصيرة األجل 

 ۱4۱,6۱7 ۱۹۲,۲۲۲ الجزء المتداول من القروض طويلة األجل 

 34۲,۹۱۸ 3۰4,۱5۸ القروض طويلة األجل 

 656,۲35 5۸۲,676 اإلجمالي 
 
 

 الشركات التابعة  ( و 
 نسبة امللكية دولة النشاط دولة التأسيس النشاط رأس املال اسم الشركة
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 جتميع وتدوير املخلفات

 احملدودة

 %100 السعودية ودول وأخرى السعودية جتميع وجتارة الورق املستعمل مليون ريال 20

 %100 السعودية السعودية جتميع وجتارة الورق املستعمل ألف ريال 100 احملدودة اإلجنازات املتخصصة

وفرز الورق وفرعها تعمل بالتكامل مع شركتهم األم حيث تقوم شركات جتميع ة واجلدير بالذكر أن الشركات التابع

بإمداد مصنع الورق باخلامات الالزمة لإلنتاج باإلضافة إىل جتارتها يف باقي األنواع اليت ال حيتاجها املصنع بهدف حتقيق الربح 

 عن طريق بيع الفائض يف األسواق املستهدفة.
 بيان بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة مع وصف موجز هلا:  ( ز 
الشركة ألنظمة اهليئة العامة للزكاة والدخل يف اململكة العربية السعودية. ويتم تسجيل الزكاة على أساس ختضع  الزكاة: ▪

 االستحقاق وختضع الشركات التابعة والعاملة خارج اململكة العربية السعودية لألنظمة الضريبة للبدان العامل بها.

 م.2018م ضريبة القيمة املضافة والذي مت تفعيله يف يناير قامت الشركة وشركتها التابعة بالتسجيل يف نظا الضريبة: ▪
ختضع الشركة لنظام التأمينات االجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات االجتماعية وفقا ألساس  التأمينات االجتماعية: ▪

 االستحقاق ويتم سداد التأمينات االجتماعية شهريًا عل أساس املستحق عن الشهر السابق.

 هي تكاليف تتحملها الشركة الستخراج التأشريات ورسوم استقدام العمالة والزيارات التجارية. :ات وجوازاتتكاليف تأشري ▪

 هي تكاليف استخراج رخصة العمل وتغري املهن. رسوم مكتب العمل: ▪
 األرقام )باأللف ريال(

 األسباب املسددة املستحقة م2020البيان للعام املالي 

 املراجعة من خالل املستشار الزكوي للشركة حسب  1.261 4.517 الزكاة

 ضريبة القيمة املضافة واخلدمات اخلارجية للموردين االجانب  9.235 10.347 الضريبة 

 بسجالت التأمينات االجتماعية حسب املستحق 4.129 4.768 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

 وجتديد فيز وتأشريات استقدام وزيارات جتارية 1.081 865 تكاليف تأشريات وجوازات 

 رسوم العمالة ورخص عمل 7.944 8.093 رسوم مكتب العمل 

  23.650 28.590 اإلمجالي

 

 تفاصيل عن أسهم اخلزينة احملتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم عشر:  ادس  الس
ومت ختصيص األسهم  بعد موافقة اجلمعية العامة على ذلك كأسهم خزينة ألف سهم من أسهم الشركة 300شراء مت  2018خالل العام 

 هذه األسهم حبق التصويت على بنود إجتماعات اجلمعية العامة للشركة. لربنامج أسهم املوظفني وال تتمتع

 م 2020عدد طلبات سجل املساهمي خالل العام  عشر:    سابعال

 أسباب الطلب تاريخ ملف امللكيات م

 بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق االستثمارية 2020 إبريل 01 1

 بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق االستثمارية 2020 مايو 13 2

 اجتماع اجلمعية العامة غري العاديةسجل األسهم بغرض  2020 يونيو 07 3

 بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق االستثمارية 2020 يونيو 30 4

 بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق االستثمارية 2020 أغسطس 20 5
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 والصناديق االستثماريةبيانات عن حركة نسب ملكية الشركات  2020 أغسطس 26 6

 بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق االستثمارية 2020 سبتمرب 07 7

 بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق االستثمارية 2020 نوفمرب 02 8

 بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق االستثمارية 2020 ديسمرب 02 10

 بنهاية العام.وكبار املساهمني عضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني أللكية املبيانات  2020 ديسمرب 31 11

 

   ،معلومات عن العقود أو الصفقات التي أبرمتها الشركة مع أطراف ذات عالقةعشر:    ثامنال
 بهم: لبعض أعضاء جملس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو أي شخص ذو عالقة  غري مباشرة وهي ذاتها التعامالت اليت فيها مصلحة

 طبيعة التعاقد
الطرف األخر يف 

 العقد
 أو التعاقد تعاملشروط ال

بداية 

 التعاقد

-مدة العقد 

 التعامالت

قيمة التعامل 

بالريال خالل 

 م2020

 اسم العضو/ كبار

 التنفيذيني أو أي شخص

 عالقة بأي منهمذي 

توريرد مرادة النشرررررا  
الالزمرة لصرررررنراعرة  

 روالت الورق  

شررررركة المسرررريرة  
لررالسررررررتررثررمرررار  
والررررتررررطررررويررررر  

 الصناعي

تجرراريررة   معررامالت  عبررارة عن 
مسررتمرة تتم في سررياق األعمال  
العادية ووفقا للشررروط التجارية  
ودون أ  شرررررروط   السرررررراسرردة 

 تفضيلية.

۲۰۲۰ 
اتفاقية إطارية لمدة  
 خمف سنوات 

8.722.682 
 عبدهللا عبدالرحمن المعمر

 عماد عبدالقادر المهيدب  

مرنرترجرررات   شرررررراء 
الشرررركة من روالت  
 ورق الواح الجبف

الشرررررركرة المتحردة  
 للتعدين

تجرراريررة   معررامالت  عبررارة عن 
مسررتمرة تتم في سررياق األعمال  
العادية ووفقا للشررروط التجارية  
ودون أ  شرررررروط   السرررررراسرردة 

 تفضيلية.

۲۰۱۰ 
حتى   أنهاسها  سارية 

الطرفين   أحد  من 
 متى رغب في ذلك. 

 عماد عبدالقادر المهيدب  2.489.076

لتلبيررة   ميرراه  توريررد 
احتيراجرات الشرررررركرة  
من ضررمن الموردين  

 المعتمدين

تطوير وتشرررررغيرل  
 المدن الصناعية

تجرراريررة   معررامالت  عبررارة عن 
مسررتمرة تتم في سررياق األعمال  
العادية ووفقا للشررروط التجارية  

ودون أ  شرررررروط  السرررررراسرردة  
 تفضيلية.

۲۰۰5 
سارية حتى  

   م۲۰۲5
5.127.498 

 عماد عبدالقادر المهيدب 

 عبداالله عبدهللا أبونيان

 حساب ضريبة القيمة املضافة. بعدقيم التعامالت يف اجلدول أعاله  •
   م2020األرباح النقدية خالل العام  توزيع توصيات خبصوص :التاسع عشر

بعدم توزيع أرباح عن العام للمساهمني التوصية للجمعية العامة  2021مارس  17قرر جملس اإلدارة بتاريخ   قبل إصدار التقرير •

 القادم.إجتماعها  يف للتصويت عليها اجلمعية العامة وسوف يتم عرض التوصية على2020املالي 
 األرباح: سياسة توزيع   •

يتم توزيع األرباح على املساهمني وفقا ملا نص عليه نظام الشركات ولوائحه ونظام الشركة األساس،  :توزيع األرباح النقدية -1

 توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:
لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي ( من األرباح الصافية %10جينب ) ▪

 ( من رأس املال املدفوع.%30املذكور نسبة )
للجمعية العامة العادية بناًء على اقرتاح جملس اإلدارة جتنيب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي  ▪

 اض معينة، وال جيوز ان يستخدم هذا االحتياطي إال بقرار من اجلمعية العامة غري العادية.وختصيصه لغرض أو أغر



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

 pg. 34                    2020 -  شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )مبكــو( – تقرير جملس اإلدارة  

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

من صايف األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية  ثابتة قدر اإلمكان على املساهمني، وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع

 للعاملني بالشركة أو ملعاونة ما يكون قائمًا من هذه املؤسسات. 
 ( من رأس املال املدفوع.%5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني ال تقل عن ) ▪
، واملادة )السادسة والسبعون( من نظام األساس الشركة مع مراعاة األحكام املقررة يف املادة )احلادية والعشرون( من نظام ▪

( من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة إذا كانت املكافأة نسبة معينة %10الشركات خيصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن )

 من أرباح الشركة، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبًا مع عدد اجللسات اليت حيضرها العضو.
 بعد استيفاء الضوابط املوضوعة من اجلهة املختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية على املساهمني.جيوز للشركة  ▪

 توزيع أسهم املنحة:  -2

لشركة أن توزيع األرباح على شكل منح أسهم جمانية حلملة األسهم بهدف زيادة رأس املال وذلك عرب إصدار أسهم جيوز ل ▪

للسهم، من خالل حتويل القيمة االمسية ألسهم املنحة من بند األرباح املبقاة وإضافتها إىل رأس املال، منحة بالقيمة االمسية 

جيب احلصول على موافقة هيئة السوق املالية على طلب زيادة رأس املال ثم احلصول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية 

 للشركة.
األرباح النقدية أو أسهم املنحة وفقًا لقرار اجلمعية العامة الصادر يف هذا الشأن أو قرار يستحق املساهم حصته يف توزيعات  ▪

جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية ويبني القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلني 

 .يف سجالت املساهمني يف نهاية اليوم احملدد لالستحقاق
 

   الشركة:املعلومات املتعلقة حبوكمة  :  العشرون

 حوكمة شركة مبكـو  (أ

ممارسات  بأفضل اإلمتثالاملنظمة لضمان  واملعايريوضع القواعد  بهدفبوضع نظام احلوكمة اخلاص بها  الشركةقامت 

القواعد والسياسات وتعترب ، وأصحاب املصاحل واألطراف ذات العالقةمحاية حقوق املساهمني  احلوكمة اليت تكفل

واملديرين  ملزمة جلميع أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واللوائح التابعة له ةالشرك واإلجراءات املدرجة بقواعد حوكمة

 .إال بقرار من جملس إدارة الشركةم . وال جيوز تعديل هذا النظاشركةومجيع منسوبي ال
االستثمار األمثل واألرشد لقدراتها ومواردها بتهيئة بيئة عمل أساسها املسؤولية والرقابة إىل نظام حوكمة الشركة يهدف و

وااللتزام وعمادها الوضوح والشفافية، سواء يف حتديد أهداف الشركة وخططها التجارية االسرتاتيجية، أو يف بيان حقوق 

واملمولني واملستهلكني وجهات الرقابة عليها وعلى النشاط كل كيان من كياناتها والتزاماته، أو يف إدارة عالقتها باملوردين 

الذي تعمل فيه. وتتفاعل هذه البيئة مع منظومة التشريعات الوطنية اليت تعمل يف إطارها الشركة وتتكامل معها لتحقيق 

 .أغراضها بفعالية ونزاهة
لتطورات يف هذه املعايري، وترى أن هذا بأفضل معايري حوكمة الشركات وتعدل أنظمتها دومًا تبعة ل مبكو شركة تلتزم

االلتزام يشكل عامالً جوهرياً لنجاحها على املدي الطويل لذلك وضعت الشركة نظام وقواعد احلوكمة اخلاصة بها، ويتوافق 

 .اجلودة يف كافة عملياتها وأنشطتها ومنتجاتهاالنزاهة وهذا النظام مع التزام الشركة ب
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 : التالية االهداف ويركز نظام حوكمة مبكو على 

 ؛تفعيل دور املساهمني يف الشركة وتيسري ممارسة حقوقهم ▪
 ؛حتقيق الشفافية والنزاهة والعدالة يف الشركة وتعامالتها وبيئة األعمال وتعزيز اإلفصاح فيها ▪

 ؛توفري أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت تعارض املصاحل ▪

 ؛واإلدارة التنفيذية ومسؤولياتهمابيان اختصاصات جملس اإلدارة  ▪

 ؛تفعيل دور جملس اإلدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اختاذ القرار يف الشركة ▪

 ؛تعزيز آليات الرقابة واملساءلة للعاملني يف الشركة ▪

 ؛وضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب املصاحل ومراعاة حقوقهم ▪

 ؛اخلية وتوفري األدوات الالزمة لذلكزيادة كفاءة اإلشراف والرقابة الد ▪
 .توعية املوظفني مبفهوم السلوك املهين وحثهم على تبين سلوك مسؤول وَسِوَي عند ممارسة مهامهم ▪

 أهم مبادئ حوكمة مبكــو

 ؛ضمان األداء الفعال للمهام وبأفضل القدرات املتاحة املسؤولية:

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

 ؛وتربير أفعاله

 ؛املعاملة العادلة وعدم التميز جلميع األطراف املساواة:

 ؛اإلفصاح بدقة وبوضوح وضمان أن مجيع عمليات الشركة وبيانتها واضحة ومتوافرة للجميع الشفافية:

 ؛مدونة السلوك املهين واألخالقي والتعامل بنزاهة وعدالة واحرتافية مع مجيع األطرافالتصرف وفق  األخالقيات:

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

 

 نظام الشركة األساس  (ب 
نعقاد اجتماعاتها وحقوق املساهمني إ نظيموينظم شؤونها وأغراضها وكيفية إدارتها وتهو النظام اخلاص بها والذي حيدد ماهية الشركة 

سياستها منذ نشوئها حتى ل اخلطوط العريضة فيها وكيفية الرقابة على أعماهلا وصالحية الشركة يف االقرتاض وشراء أسهمها وحيدد

  انقضائها.

 حقوق املساهمي 
جتماعات اجلمعية العامة إبشكل خاص حبقوق املساهمني، وتشجيع املشاركة الفعالة هلم يف  االهتمام الئحة حوكمة الشركة أولت

وتعريفهم بإجراءات وقواعد التصويت، وحقوقهم يف املعاملة العادلة دون متييز بينهم، واحلصول على املعلومات اليت متكنهم من ممارسة 

ل وجه، واحلصول على نصيب من األرباح، وحقهم يف احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند حقوقهم النظامية على أكم

التصفية، وحق حضور مجعيات املساهمني، واالشرتاك يف مداوالتها، والتصويت على قراراتها، وحق التصرف يف األسهم، وحق طلب 

ة، وحق االستفسار وطلب املعلومات مبا ال يضر مبصاحل الشركة وال االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال جملس اإلدار

يتعارض مع نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية، وحق رفع دعوى املسؤولية على أعضاء اجمللس، والطعن بالبطالن يف قرار مجعيات 

 د عليها نظام الشركة األساس.املساهمني، كما اهتمت حبقوق غريهم من أصحاب املصاحل، وكل تلك احلقوق كفلها وأك
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 نظام الرقابة الداخلية  (ج

أعتمد جملس اإلدارة نظاماً للرقابة الداخلية بالشركة بناء على توصية جلنة املراجعة بهدف تقييم السياسات واإلجراءات املتعلقة 

كما اوصت  ح ذات الصلة،بإدارة املخاطر وتطبيق أحكام قواعد نظام حوكمة الشركات ولوائحه، والتقيد باألنظمة واللوائ

وتندرج عمليات الرقابة تنفيذ الرقابة الداخلية واالشراف عليها يف تقييم و (COSO) جلنة املراجعة باستخدام أطار كوسو

 كما يلي:(COSO) الشركة وفق أطار كوسو  املخاطر يفإدارة الداخلية و

 .أن تكون األهداف العليا للشركة منسجمةً مع رسالة الشركة وداعمة هلا االسرتاتيجية: ▪

 .استخدام املوارد بفعالية وكفاءة لتحقيق األهداف املرصودة العمليات: ▪

 .موثوقية التقارير املالية التقارير: ▪

 االمتثال لكافة االنظمة واللوائح السارية وواجبة التطبيق. االمتثال: ▪

وتطبيقًا ألفضل  تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفايتهاتوىل اإلدارة التنفيذية تو

أدارة املراجعة الداخلية وإدارة  كاًل من الداخلية يف الشركة وشركاتها التابعة نظام الرقابة يتوىل تقييم ومراقبةواملمارسات 

باالستقاللية وترفع تقريرها اىل جلنة  توتتمتع هذه اإلدارا كال وفقا لدوره احملدد له احلوكمة وااللتزام وإدارة املخاطر

 بصفة دورية. املراجعة واجمللس

جلنة املنظمات " باستخدام إطار الرقابة الداخلية الصادر منتدعيم نظام الرقابة الداخلية م ب2020العام الشركة خالل  إستمرت

 يًا.وسوف تستمر الشركة يف استخدام اإلطار لتنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية وتقيميها سنو (COSO)الراعية" 

إدارة  إعتماد تعديالت سياسة أدارة املخاطر املؤسسية يف إطار تطوير وظيفةم ب2020كما اوصت جلنة املراجعة خالل العام 

 حتمل املخاطر.املخاطر ومراجعة سجالت املخاطر وخطط التحكم وقدرة الشركة على 

 عززت الشركة دور احلوكمة باختاذ ما يلي: 

أنشطة   موضوعية وشاملة عن كافة هامًا يف تزويد اجمللس واإلدارة التنفيذية بنظرة ًادور تلعب الداخليةإدارة للمراجعة  (1

الشركة والتأكد من مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية يف مواجهة املخاطر اليت مت حتديدها من قبل وظيفة إدارة املخاطر 

هي أدارة مهامها يف نتائج املراجعة السنوية إلجراءات الرقابة وسيتم التطرق إىل و ،بهدف التقليل من تلك املخاطر واحلد منها

 تؤدي عملها حتت إشراف جلنة املراجعة.مستقلة 

وحتت إشراف جملس اإلدارة وجلنة إدارات الشركة عمل بالتعاون مع وهي إدارة مستقلة تبالشركة  حلوكمة وااللتزاما دارةإ (2

 يلي:املراجعة وترتكز مهامه الرئيسية فيما 

مراقبة تطبيق اإلطار العام للحوكمة والتأكد من مراجعة مكوناته بشكل دوري يضمن التأكد من مواءمته مع التغريات  ▪

 أو املمارسات الرائدة يف جمال احلوكمة. ،املتطلبات الرقابيةأو  ،أنشطتهاأو  ،الشركةاليت قد تطرأ على أهداف 

الرقابية واإلشرافية على األنظمة واللوائح والتعليمات اخلاصة بالشركات املساهمة متابعة التعديالت اليت تصدرها اجلهات  ▪

 وحتديث األنظمة الداخلية بالشركة تبعا لذلك.
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 التعليمات واألنظمة اليت تفرضها اجلهات الرقابية واإلشراقية واملتعلقة بأنشطة الشركة.التأكد من التزام الشركة ب ▪

الشركة من اجلهات الرقابية واإلشرافية واملشاركة يف الفعليات التدريبية  إىلالت الواردة الرد على االستفسارات واملراس ▪

 اليت جتريها هذه اجلهات وتدعيم الثقة بينها وبني والشركة.

 مراقبة االمتثال لسياسات الشركة واألنظمة الداخلية للمراقبة واإلشراف لتحقيق االمتثال للقواعد املفروضة من اخلارج. ▪

 .داخل الشركة وإجراء التدريب الالزم للعاملني احلوكمة وااللتزامز الوعي بثقافة تعزي ▪

متثال( واليت ينجم عنها عقوبات وإجراءات نظامية أو خسائر مالية أو إساءة اطالع اإلدارة التنفيذية على )خماطر عدم اإل ▪

لتعاليم والقيم السلوكية واألخالقية اليت تغطي لسمعة الشركة نتيجة إلخفاقها يف تطبيق األنظمة والتعليمات والقواعد وا

 بيئة العمل اليت تعمل من خالهلا الشركة.

من خالل التقييم  األخالقياالستجابة لالنتهاكات املزعومة للقواعد واألنظمة والسياسات واإلجراءات ومعايري السلوك  ▪

 والتوصية ببدء إجراءات التحقيق.

املطبقة يف الشركة  املتعلقة باحلوكمة التعليمات املدرجة يف أدلة السياسات واإلجراءاتإجراء مراجعة سنوية جلميع  ▪

للتأكد من تطابقها وتوافقها مع متطلبات مجيع األنظمة والتعليمات، والتأكد من االلتزام بتطبيقها وحتديثيها حسب 

 املتطلبات.

ئة اخلارجية والتزام إدارات الشركة بالعمل وفقا لسياسيات اللوائح يف تعاملها مع البيباألنظمة ومراقبة التزام الشركة  ▪

 حوكمة الشركة ولوائحها الداخلية ومساندة قسم املراجعة الداخلية يف الدور الرقابي الذي يتواله.

 -مهام عملها ما يلي: أبرز منواحلوكمة وااللتزام  إدارة حتت مظلة وهي تعمل أدارة املخاطر (3

 إدارة املخاطر اليت تتعرض هلا الشركة أو من احملتمل أن تتعرض هلا.التأكد من فعالية  ▪

لتحديد وقياس والتحكم، ومراقبة  الالزمة حتديد وتطوير ومراقبة تطبيق القواعد اإلرشادية وإجراءات إدارة املخاطر ▪

 .املخاطر املالزمة ألنشطة الشركة

املخاطر املقدم من كل مدير إدارة فيما خيص إدارته ورفعه للرئيس التنفيذي وجلنة املراجعة بالشركة  سجلمراجعة  ▪

 .وإعداد تقرير منتظم حول إطار إدارة املخاطر وهيكل املخاطر بالشركة

 .قافة إدارة املخاطر داخل الشركة وإجراء التدريب الالزم للعاملنيتعزيز الوعي باملخاطر وبث ▪

 .الشخصية ومسؤولياتهم بيئة عملهم داخل املخاطر متامًا يدركون املوظفني مجيع أن من التأكد ▪

 لضمان فعالية وكفاء نظام إدارة املخاطر بالشركة. اإلدارة التنفيذيةالتنسيق مع  ▪

اليت تدعم اإلدارة الفّعالة  اإلدارة التنفيذيةمبا يف ذلك التوصيات املقدمة إىل  اإلدارة،جملس اىل جلنة املراجعة وتقارير  رفع ▪

 .للمخاطر
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أهداف الشركة ، والتأكد من مطابقة ما هي ادارة متخصصة تعمل مع غريها من االدارات لتحقيق و :اإلدارة القانونية  (4

تتخذه اإلدارات العاملة يف الشركة من تصرفات مع القواعد النظامية وقيامها بتقديم االستشارات واآلراء الشرعية 

اللوائح، وتدقيق العقود، واالتفاقيات، جبانب تقديم املشورة القانونية فيما حيال إليها من معامالت  والقانونية، ومراجعة 

بداء الرأي إمن اإلدارات املختلفة، ومن مهامها أيضًا صياغة القرارات واخلطابات واملذكرات اليت تكلف بإعدادها، و

قضايا الشركة، باإلضافة الي نشر  اليت تتوىل التنسيق مع مكاتب احملاماةالقانوني يف املسائل اليت ُتعرض عليها و القيام ب

 .شركة من خالل التنسيق مع اإلدارات املختلفةالوعي القانوني وتثقيف العاملني بال

ق وأسباب ذلك. :  احلادي والعشرون  
َ
بق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما مل يطب

ُ
 ما ط

وتعديالتها الالحقة  املالية،الواردة بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق األحكام اإللزامية قامت الشركة بتطبيق 

 .اسرتشادي واليت منها أحكامًا م وذلك باستثناء األحكام التالية2020حتى نهاية العام 

 أسباب عدم التطبيق نص املادة  رقم املادة

14 

 (أفقرة ) 

أعمال اجلمعية العامة أن يأخذ يف االعتبار على جملس اإلدارة عند إعداد جدول 

املوضوعات اليت يرغب املساهمون يف إدراجها وجيوز للمساهمني الذين ميلكون نسبة 

( على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إىل جدول أعمال اجلمعية 5%)

 العامة عند إعداده.

 إدراجها تم إبالغ الشركة بأي موضوعات يرغب املساهمني يفمل ي

على جدول األعمال خالل اجتماعات اجلمعية العامة يف العام 

 م.2020

39  

 (2فقرة )

وضع اآلليات الالزمة حلصول كل من أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على 

برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم يف اجملاالت 

 بأنشطة الشركة.ذات العالقة 

( من املادة ويتم اطالع اجمللس 1الشركة بتطبيق الفقرة ) اكتفت

من خالل االجتماعات  جمال عمل الشركة دائما على التطورات يف

 والتقارير املرفوعة من اإلدارة.

60 

تشكل بقرار من جملس إدارة الشركة جلنة تسمى )جلنة املكافآت(، من ثالثة  ( أ

أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني، على أن يكون من بينهم عضو أعضاء من غري 

  مستقل على األقل
تصدر اجلمعية العامة للشركة بناًء على اقرتاح من جملس اإلدارة  الئحة عمل جلنة  ( ب

 املكافآت،

ن الشركة ضمت جلنة املكافآت والرتشيحات يف إال ينطبق حيث 

 جلنة واحدة

63 
املكافآت بصفة دورية كل )سنة( على األقل، وكلما دعت احلاجة إىل جتتمع جلنة 

 .ذلك

ن الشركة ضمت جلنة املكافآت والرتشيحات يف إال ينطبق حيث 

 جلنة واحدة 

64 

( تشكَّل بقرار من جملس إدارة الشركة جلنة تسمى )جلنة الرتشيحات( من غري أ

 .بينهم عضو مستقل على األقلأعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني على أن يكون من 

 تصدر اجلمعية العامة للشركة بناًء على اقرتاح من جملس اإلدارة الئحة عمل جلنةب( 
 ،الرتشيحات

الشركة ضمت جلنة املكافآت والرتشيحات يف  إنال ينطبق حيث 

 .جلنة واحدة

67 
احلاجة إىل جتتمع جلنة املكافآت بصفة دورية كل )سنة( على األقل، وكلما دعت 

 ذلك.

الشركة ضمت جلنة املكافآت والرتشيحات يف  إنال ينطبق حيث 

 جلنة واحدة 

70 

تشكَّل بقرار من جملس إدارة الشركة جلنة تسمى )جلنة إدارة املخاطر( يكون 

رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني. وُيشرتط أن يتوافر 

 ئم من املعرفة بإدارة املخاطر والشؤون املالية.يف أعضائها مستوى مال

مل تشكل الشركة جلنة خمصصة إلدارة املخاطر، ويتوىل 

 وتطبيق سياسة إدارة املخاطر مسؤول املخاطر متابعة إدارة املخاطر

وحتت إشراف جلنة  وااللتزام بالتنسيق مع املراجعة الداخلية

 املراجعة.
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72 
املخاطر بصفة دورية كل )ستة أشهر( على األقل، وكلما دعت جتتمع جلنة إدارة 

 احلاجة إىل ذلك،
 مل تشكل الشركة جلنة خمصصة إلدارة املخاطر.

85  

 الفقرة

3،1 

تضع الشركة برامج تطوير وحتفيز املشاركة واألداء للعاملني يف الشركة، على أن 

 :ما يلي -بصفة خاصة  -تتضمن 

عمل متخصصة لالستماع إىل آراء العاملني يف الشركة تشكيل جلان أو عقد ورش  (1

برامج منح العاملني أسهمًا يف  ومناقشتهم يف املسائل واملوضوعات حمل القرارات املهمة

الشركة أو نصيباً من األرباح اليت حتققها أو برامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل 

 لي الشركة.إنشاء مؤسسات اجتماعية لعام لإلنفاق على تلك الربامج

برنامج منح بعض  انشأتمع العلم أن الشركة  جزئيًا ال ينطبق

الشركة وسائل تواصل توفر  كماأسهمًا يف الشركة،  العاملني

راء وتقديم االقرتاحات والشكاوى وجتري للموظفني لطرح اآل

استطالعات عن الرضا الوظيفي عن طريق جهات خارجية 

كما يتم إعداد دورات تدريبية للموظفني داخل وخارج  مستقلة،

 .الشركة

88   

 (1فقرة )

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة مبا تقدمه من مبادرات يف العمل االجتماعي، 

 بالشركات األخرى ذات النشاط املشابه.ومقارنة ذلك 
ولصعوبة تطبيقها وخاصة املقارنة الن النص اسرتشادي ال ينطبق 

 بالشركات األخرى ذات النشاط املشابهة لندرة املعلومات.

95 

يف حال تشكيل جملس اإلدارة جلنة خمتصة حبوكمة الشركات، فعليه أن يفوض 

املادة )الرابعة والتسعني( من هذه الالئحة، وعلى إليها االختصاصات املقررة مبوجب 

هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات احلوكمة، وتزويد جملس اإلدارة، 

 سنويًا على األقل، بالتقارير والتوصيات اليت تتوصل إليها.

إدارة خمتصة مل تشكل الشركة جلنة خاصة باحلوكمة ويوجد 

 على تطبيق نظام تتولي مراقبة واألشراف باحلوكمة وااللتزام

 .وجملس اإلدارةجلنة املراجعة  حوكمة الشركة حتت إشراف

 

ويف اخلتام يسر جملس اإلدارة أن يتقدم خبالص الشكر والتقدير حلكومة خادم احلرمني الشريفني الرشيدة على دعمها 

وما أولته من اهتمام لدعم القطاع املبادرات احلكومية لتخفيف آثار جائحة كورونا من خالل  ورعايتها املستمرة للقطاع اخلاص

، كما يتقدم اجمللس خبالص الشكر والتقدير جلميع املتعاملني مع الشركة من عمالء الشركة الصناعي خالل االزمة

املستمر داعيني املولي عز وجل  والبنوك واملوردين، وخالص الشكر والتقدير ملساهمي الشركة الكرام علي ثقتهم ودعمهم

أن يتوج هذه الثقة مبزيد من التطور واالزدهار، والشكر موصول لإلدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة جلهودهم املخلصة كما 

 م بإذن اهلل.2021املزيد من اإلجنازات خالل العام  حتقيق يتطلع اجمللس إىل
 

 ، للجميع  والسداد  سائلي املوىل عز وجل التوفيق


