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لمحة موجزة عن عام 2017

حوالي 4٪ من القوى العاملة 
سعودية الجنسية في الشركة 

من السيدات 

حققت شركة مبكو نسبة 47٪ من معدل 
السعودة من اجمالي  العاملين، وتأمل في زيادة 

هذه النسبة بشكل مستمر. تتوافق النسبة 
الحالية مع شريحة "وزارة العمل" البالتينية

المعهد العالي لتقنية وصناعة 
الورق)HIPIT( هو جزء من 

برنامج التدريب والتطوير التابع 
لشركة مبكو باإلضافة إلى نشاط 
المسؤولية االجتماعية للشركة.

التعلم و التطوير

الصادرات أكثر من ٪40 
من إجمالي المبيعات 

لعام 2017

األسواق

تبلغ المبيعات المحلية 
حوالي 60٪، وهو ما يزيد 
عن 20٪ من حصة السوق 

السعودية

يسمح النموذج التشغيلي 
لشركة مبكو بإعادة توزيع 

سريع بين المبيعات المحلية 
ومبيعات التصدير، لتحقيق 

أقصى قدر من الربحية وتنوع 
محفظة العمالء

تعكف شركة مبكو على تنفيذ برامج مجتمعية  بالتعاون مع المنظمات التالية:

االستدامة البيئية 

يتم جمع 85٪ من المواد 
الخام محلًيا من خالل 

شركة واسكو

نحن نضيف قيمة لسوقنا 
المحلي من المنظور البيئي 

واالقتصادي

يضمن استخدام المكون المحلي كمدخالت 
لالنتاج و تحقيق نسبة صادرات مرتفعة، تدفقات 

العملة األجنبية إلى االقتصاد السعودي

كفاءة العملية االنتاجية

يقع مقر الشركة على بعد 10 كم من ميناء 
جدة في البحر األحمر، والذي يوفر ميزة الشحن 

السريع إلى وجهات التصدير وسهولة استيراد 
المواد المطلوبة

تلتزم شركة مبكو بمعايير الجودة العالمية من حيث 
االستدامة البيئية والكفاءة التشغيلية

الشهادات والجوائز:
Certified 9001 ISO & 14001 ISO ،18001 OHSAS
IFRS معايير إعداد التقارير المالية الدولية

ISEGA Forschungs und Untersuchungsgesellschaft mbH

771.0 ريال سعودي
في نهاية عام 2017

إيرادات

معلومات الشركة6
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نبذة عن مبكو

تعد شركة الشرق األوسط للورق "مبكو" واحدة من أكبر 
الشركات المصنعة للورق في الشرق األوسط وأفريقيا 

التي تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الورقية التي 
تستخدم في العديد من الصناعات في جميع أنحاء العالم 
من قاعدتها في جدة ، المملكة العربية السعودية. تبلغ 
الطاقة اإلنتاجية الحالية ما يقرب من نصف مليون طن 

سنويًا، أي ما يقارب 50٪ من الطاقة االنتاجية للمملكة 
العربية السعودية.

حصلت الشركة على سجلها التجاري في عام 2000 ، و تم 
قيدها بسوق المال السعودي و طرحها االكتتاب العام 

األولي حيث تحولت إلى شركة مساهمة مشتركة في 
عام 2015. وتواصل شركة "مبكو" نموها بشكل مطرد 

حيث حققت الشركة 700٪ نموًا في المبيعات بالتوازي 
مع التوسع الجغرافي عبر سوق دول مجلس التعاون 

الخليجي خالل السنوات الـ 15 الماضية.

يوفر الموقع االستراتيجي لشركة "مبكو" وقربها من 
ميناء جدة البحري للشركة القدرة على تصدير منتجاتها 

إلى مجموعة واسعة من األسواق في غضون فترة زمنية 
وجيزة. تتواجد الشركة بشكل رئيسي في الشرق األوسط 
وشمال وشرق إفريقيا إلى جانب شبه القارة الهندية وعدد 

من األسواق األوروبية.

يمّكن نهج مبكو المبتكر في ممارسة األعمال التجارية 
من تحقيق منافع بيئية واقتصادية كبيرة لسوقها 

المحلي. تصدر الشركة منتجاتها من المملكة العربية 
السعودية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة 

الشرق األوسط وأفريقيا األوسع، عالوة على ذلك، فقد 
طورت وجوًدا متنامًيا في جنوب آسيا واألمريكتين 

وأوروبا.

تختص شركة "مبكو" بإنتاج مجموعة متنوعة من 
الورق بما في ذلك ورق الفلوتنج، وورق التستالينر، وورق 

الفلوتنج نصف كيميائي، وورق الكرافت الينر، وورق 
إزدواجي االستخدام، وورق الكرتون ذو طبقة عليا بيضاء، 
فضاًل عن أنواع أخرى من الورق الصناعي ) ورق األنانبيب 

الكرتونية، وورق الكرتون لأللواح الجبسية، وورق الكرافت 
العالي التشرب(. وتقوم شركة "مبكو" باالستثمار بشكل 

مكثف في األبحاث والتطوير لتوفير مجموعة واسعة 
من المنتجات الممتازة وذات الجودة المبتكرة لشركائها 

وعمالئها المخلصين.

يتم الحصول على المواد الخام من من خالل شركتها 
الفرعية المملوكة بالكامل "واسكو" التي تعمل على 

جمع المخلفات من المواقع في جميع أنحاء المملكة 
والدول المجاورة. يمّكن استخدام عمليات إنتاج الطاقة 

والمياه الفّعالة شركة "مبكو" من تقديم المنتجات 
المعاد تدويرها إلى السوق، في حين توفر المواد الخام 

ذات المصادر المحلية فائدة قابلة للقياس لالقتصاد 
السعودي.

إن شركة "مبكو" مدرجة في السوق المالية السعودية، 
تحت رمز تداول MEPCO ولها رأس مال قدره 500 مليون 

ريال سعودي ، والذي يتكون من 50 مليون سهم بقيمة 
اسمية 10.00 ريال سعودي ، مدفوعة بالكامل حتى 31 

ديسمبر 2017.

الرؤية، الرسالة

رؤيتنا
تهدف الشركة إلى أن تكون الشركة الرائدة في مجال 

صناعة الورق والتغليف في الشرق األوسط وافريقيا، مع 
توفير جودة فائقة بأسعار مناسبة.

رسالتنا

أن نكون المورد المفضل لمنتجات الورق والتعبئة   •
الفائقة الجودة في السوق.

أن نفهم احتياجات عمالئنا لنقدم لهم مجموعة   •
متنوعة ومبتكرة من المنتجات.

أن نوجه الموظفين المحفزين إلى االستخدام األمثل   •
للمعلومات والمواد الخام والتكنولوجيا واألصول.
أن نفعل كل ذلك بطريقة أخالقية تضفي القيمة    •

القصوى على نجاحات شركائنا التجاريين وتؤثر بشكل 
ايجابي على موظفينا ومساهمينا ومجتمعنا

7شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق - مبكو التقرير السنوي 2017م 



كلمة رئيس مجلس اإلدارة

يؤكد مجلس اإلدارة لشركة مبكو أنها تتوافق مع 
أفضل ممارسات حوكمة الشركات لضمان قدرتنا 

على تعظيم منافع وحقوق المساهمين على 
المدى الطويل والحفاظ على التزامنا بالجودة في 

جميع العمليات والمنتجات.

„

„

معلومات الشركة8
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السادة / مساهمي شركة مبكو
الموقرين 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، 

بالنيابة عن األخوة أعضاء مجلس اإلدارة يسعدني أن أقدم 
تقرير األداء لشركة مبكو خالل العام المالي 2017م الذي 

يوضح تحقيق النمو المنشود في ظل المنافسة والذي 
وفقنا بفضل من الله وعونه وجهود الجميع في تحقيق 

نتائج إيجابية وأداء جيد للشركة خالل العام 2017م.

إن شركة مبكو - باعتبارها واحدة من رواد صناعة الورق 
في الشرق األوسط وأفريقيا - بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 
نصف مليون طن سنويًا، تلعب دورا مهمًا في منظومة 

الصناعات الورقية األساسية بالمملكة.

وتعبيرًا عن التزامنا بأهداف الرؤية وإيمانًا منا بأنها الطريق 
األمثل لتحقيق التطور والترقي النوعي في جميع 

األصعدة التنموية تأتي أهداف شركة مبكو لتتماشى مع 
التوجهات واألهداف الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 

2030 م. 

إن توجهاتنا المستقبلية واضحة حول دورنا وواجبنا 
تجاه تحقيق أهداف هذه الرؤية، ونواصل بجدية العمل 

الجاد وتحمل المسؤولية في دفع عجلة التنمية 
ومعايير الصناعة إلى مستقبل أفضل، وتشمل اإلنجازات 

الملموسة لهذا االلتزام اعتماد معايير التقارير المالية 
الدولية وقواعد حوكمة الشركات العالمية. ويأتي هذا 

جنبا إلى جنب مع المساهمات الحيوية نحو االستدامة 
البيئية في المملكة من خالل مستويات إعادة التدوير 

العالية لكل من الورق والماء بما يعود بالنفع على 
الجميع. وكان التزامنا ملحوظا بحضور مسؤولين رفيعي 

المستوى في افتتاح مرفقنا الجديد لتصنيف النفايات 
باالشتراك مع بلدية محافظة األحساء في أكتوبر 2017.

لقد تشرفت شركة مبكو لجهودنا الرامية إلى رفع 
معايير الصناعة بحصولها على جائزة الملك خالد – فرع 

التنافسية المسؤولة والتي عقدت برعاية خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله 

ورعاه وهذا التكريم يشرف الشركات التي أظهرت 
ميزة تنافسية للشركة من خالل االلتزام باالستدامة 

والمسؤولية االجتماعية.

وقد أكد مجلس اإلدارة لشركة مبكو بأنها تتوافق 
مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات خالل السنوات 

الماضية لضمان قدرتنا على تعظيم منافع وحقوق 
المساهمين على المدى الطويل والحفاظ على التزامنا 

بالجودة في جميع العمليات والمنتجات. كما قام فريق 
اإلدارة بزيادة التواصل وعقد اللقاءات مع المستثمرين 
والمحللين الماليين للتعريف بالشركة كما حدث في 

يوم المستثمر في نوفمبر 2017.

وفي الختام يسر مجلس اإلدارة أن يتقدم بخالص الشكر 
والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على 

دعمها ورعايتها المستمرة للقطاع الخاص، كما يتقدم 
المجلس بخالص الشكر والتقدير لجميع المتعاملين 

مع الشركة من عمالء الشركة والبنوك والموردين، 
وخالص الشكر والتقدير لمساهمي الشركة الكرام علي 
ثقتهم ودعمهم المستمر داعيين المولي عز وجل أن 

يتوج هذه الثقة بمزيد من التطور واالزدهار، والشكر 
موصول لإلدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة لجهودهم 
المخلصة كما يتطلع المجلس إلى المزيد من اإلنجازات 

خالل العام 2018م بإذن الله. 

عماد عبدالقادر المهيدب
رئيس مجلس إدارة مبكو

9شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق - مبكو التقرير السنوي 2017م 



التواجد الجغرافي

تصدر إلى أكثر من 40 دولة وهو ما يمثل 
أكثر من 40٪ من إجمالي المبيعات في 

عام 2017

مقر شركة
 مبكو

معلومات الشركة10



مقر شركة مبكو

عمانجدة – المملكة العربية السعودية
قطر
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مقر شركة
 مبكو

الشرق األوسط و شمال أفريقيا

أنجوال
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مدغشقر
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السنغال
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بيرو
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النمو انطالقًا من نقاط
القوة األساسية

لقد حققت مبكو في العام المنصرم "نموًا من قوٍة 
أساسية"، نظرًا ألنها ارتكزت على أسٍس موضوعة خالل 
العقد والنصف الماضي. ويتبين هذا من خالل انجازين 

ُمْخَتِلفين غير أنهما مترابطين ومتداخلين وهما:

1- التعزيز المؤسسي
لقد سعت مبكو بنفسها صوب المعايير الدولية وهي 

بسعيها لذلك تدعم الركيزة األساسية لرؤية المملكة 
2030 – "تحسين بيئة العمل".

لقد انخرطت قيادة مبكو لتساير الحكومة السعودية 
والسلطات التشريعية في التعامل مع األنظمة الحالية، 

ُبْغَية ضمان قدرتها على استدامة النمو المستقبلي 
وإفادة االقتصاد السعودي، ككل.

كما تشق مبكو أيضًا خطاها وهي تتصدر تطبيق 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )المعروفة 

اختصارًا بـ :" IFRS"( – أال وهي، المعايير العالمية للقوائم 
المالية للشركة. وتتضح هذه النقلة في التقرير السنوي 

المشتمل على اإليضاحات على القوائم المالية. وقد 
تم إنجاز 90٪ من تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير 

المالية بسرعة في الربع األول من هذه السنة، وتم أنهاء 
المشروع في نوفمبر. 

أما على الصعيد الداخلي  فقد أقدمت الشركة على 
 )"SAP": تطبيق نظام برنامج ساب )أو ما يعرف اختصارًا بـ

وأن البرنامج جاهز لدعم تطبيق المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية )المعروفة اختصارًا بـ : "IFRS"(. كما 

أكد النظام أيضًا على جاهزيته التامة إلطالق ضريبة 
القيمة المضافة )المعروفة اختصارًا بـ : "VAT"( اعتبارًا 

من األول من يناير 2018م، والتي تم تطبيقها في جميع 
أنحاء المملكة العربية السعودية كضريبٍة غير مباشرة 

مفروضة على كافة البضائع والخدمات المشتراة و 
المباعة. 

تظل الحوكمة والمخاطر وااللتزام بطبيعة الحال، أولوية 
مطلقة ألعمالنا. وُينظر إلى هذه في حد ذاتها كمجموعٍة 

متكاملٍة من القدرات التي ُتمّكن مبكو من تحقيق 
أغراضها َعَلى َنْحٍو َمْوُثوق والتصدي ألي شك والعمل 

بنزاهة. 

هذا وقد سّهل سعي مبكو للتكامل الرأسي كفاءات 
التكلفة وعزز استدامة نموذج عملها. 

كما بذلت مبكو أيضًا جهودًا متزايدة على االرتباطات 
بأصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك، دوائر 
االستثمار من خالل األنشطة الُمَحسّنة لعالقات 

المستثمر. 

2- نمو األداء

لقد أظهر حجم المبيعات وأسعار المنتجات تحسينات 
كبيرة مقارنة بعام 2016م، مما أسفر عن نمو اإليرادات، 

بما في ذلك، تلك الناتجة عن الصادرات. هذا وتسعى 
مبكو لزيادة الصادرات من 40٪ إلى 70 – 75٪ خالل السنوات 

القليلة المقبلة. 

كما لعب التوجه نحو إدارة التكاليف دورًا رئيسيًا في زيادة 
اإليرادات بخفض المصروفات التشغيلية 7.5٪ في عام 

2017م وزيادة الربحية مع الهوامش. 

ُعمومًا، فقد كان أداء مبكو أفضل من األعوام المنصرمة 
فوضعت بذلك األساس للمحافظة على مسار نمٍو قوي، 
األمر الذي ميز تصاعده خالل الخمسة عشر عامًا الماضية. 

معلومات الشركة12
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أبرز األحداث واإلنجازات

1. جائزة الملك خالد للتنافسية
المسؤولة لعام 2017

3. جائزة أفضل حكومة للشركات
 في المملكة العربية السعودية 2017

2. جائزة أفضل 100 رئيس تنفيذي
عربي للعام 2017

4. أفضل بيئة عمل سعودية لعام 2017،
المملكة العربية السعودية

13شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق - مبكو التقرير السنوي 2017م 



معلومات المساهمين

٪44

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

شركة لفانا القابضة
المهندس عبدالله

األسهم حرة التداول 

هيكل الملكية
٪23

٪23

٪10

معلومات السهم األساسية
تداول، المملكة العربية السعوديةأسواق المال المدرج بها أسهم الشركة

ريال سعوديالعملة
SA13Q050IP16كود السهم الدولي

2015/05/03تاريخ بدء التدول
12/31نهاية السنة المالية

500,000,000رأس المال المرخص )ر.س.(
50,000,000عدد األسهم المصدرة

500,000,000رأس المال المدفوع )ر.س.(
10.00القيمة األسمية للسهم )ر.س.(

24,285,900(األسهم حرة التداول )في 27/11/2017

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده 
المحدودة

 شركة عبدالقادر المهيدب المعروفة أيضا كـ "مجموعة 
المهيدب" أو "المهيدب"،  هي شركة استثمارية سعودية، 

أسسها الشيخ عبدالقادر المهيدب رحمه الله في عام 
1943م. وتنشط اعمالها في خمس قطاعات رئيسية: 

األغذية، العقارات، مواد البناء، المقاوالت، المرافق 
والبنى التحتية، وعدة مجاالت تساند هذه القطاعات. 

كما تمتلك المجموعة حصص ذات أهمية في كثير من 
الشركات الخاصة والعامة في المملكة العربية السعودية 

وشركات عالمية كبرى، وتدار االستثمارات بالشراكة مع 
عدد من المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص. 

المجموعة تهتم بالمساهمة في تطوير المملكة 
العربية السعودية، من خالل نشاطاتها التجارية وأيًضا 
من خالل المبادرات االجتماعية عبر مؤسسة عبدالقادر 

المهيدب لخدمة المجتمع.

شركة لفانا القابضة
يقع مقر شركة "لفانا القابضة" في العاصمة السعودية 

الرياض، وتعد الشركة واحدة من شركات االستثمار 

الرائدة في المنطقة. يمتد نطاق استثماراتنا عبر فئات 
متعددة من األصول بما في ذلك العقارات واالستثمارات 

البديلة. وعلى مدار السنوات العشر الماضية نمت شركة 
د واحدًة من  "لفانا" وتنوعت أنشطتها حتى أصبحت ُتجسِّ

قصص النجاح الرائعة من خالل التركيز على تحقيق نتائج 
ذات قيمة عالية ، وبناء الشراكات ودفع عجلة النمو.

المهندس عبدالله المعمر
كان المهندس عبدالله المعمر جزًء أساسيًا في رحلة 

مبكو منذ إنشائها في عام 2000 بعالقة طويلة تمتد 
إلى ما يقرب من عقدين من الزمان. بدأ المهندس عبد 

الله كمدير إداري ثم  تقدم ليصبح عضو مجلس إدارة 
غير تنفيذي من يوليو 2013 حتى تاريخه. لديه شغف 

طويل األمد لصناعة الورق. قبل عمله مع مبكو، عمل 
في الشركة السعودية لصناعة الورق المحدودة، حيث 

كان أول نائب للمدير العام ثم المدير العام. تمتد 
عالقاته القوية مع مبكو لكونه واحد من المؤسسین و 

المساهمين الرئيسيين.

معلومات الشركة14
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تقرير
 اإلدارة





كلمة الرئيس التنفيذي

نحن فخورون بأن نحمل في طيات عملنا رؤية 
2030 التي نحققها من خالل تطبيق األنظمة 

ذات المستوى العالمي. تلك الجهود ستؤدي بال 
شك إلى تدفقات تجارية دولية أكثر كفاءة. كما 
إن شركة ‘مبكو’ في مكانة جيدة تمّكنها من 

„االستفادة من هذه الدفعة القوية.

„

تقرير اإلدارة18
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المساهمين األعزاء،
شهد عام 2017 تحقيق شركة ‘مبكو’ عدد من األهداف 

الهامة حيث اعتمدنا على ما أسسناه بقوة خالل االعوام 
الماضية.

قامت الشركة بإجراء تعديالت هيكلية داخلية هامة 
لألنظمة و التقارير وعالقات المستثمرين والحوكمة 

وإدارة المخاطر واالنضباط العام – وكلها تعمل على 
تعزيزالقوة األساسية للشركة وتدعم النمو المستقبلي.

نحن فخورون بأن نحمل في طيات عملنا رؤية 2030 
التي نحققها من خالل تطبيق األنظمة ذات المستوى 

العالمي. تلك الجهود ستؤدي بال شك إلى تدفقات تجارية 
دولية أكثر كفاءة. كما أن شركة ‘مبكو’ في مكانة جيدة 

تمّكنها من االستفادة من هذه الدفعة القوية.

تعمل شركة ‘مبكو’ في صناعة تنافسية عالمية، 
وقد قمنا بتقديم قضية مكافحة اإلغراق ضد بعض 
الموردين األوروبيين. وافقت األمانة الفنية لمجلس 

التعاون الخليجي لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة 
الدولية على التحقيق في شكوانا بشأن مكافحة اإلغراق، 
وستضمن النتيجة اإليجابية أن السوق اإلقليمية قادرة 

على التنافس على قدم المساواة مع الموردين الدوليين.

إن التزامنا القوي بالممارسات المستدامة ال يفيد 
شركة ‘مبكو’ فحسب، بل أيًضا البيئة حيث قامت 
الشركة بتنفيذ عدد من البرامج الستخدام النفايات 

الورقية بكفاءة وزيادة حجم الورق القابل إلعادة التدوير 

المستخدم في منتجاتنا، والحد من دفن النفايات في 
المملكة العربية السعودية والمساهمة في بيئة نظيفة. 

كما قمنا بخطوات مهمة نحو تقليل استهالك المياه 
عن طريق تعظيم معدل دوران المياه في المصنع، مما 

أدى إلى تحقيق وفر فعال ليصل معدل استخدام الماء إلى 
5 متر مكعب / طن فقط في نهاية عام 2017، في حين أن 

المعيار الدولي يتراوح بين 2-10 متر مكعب / طن.

يشمل عمل شركة ‘مبكو’ في المجتمع أيًضا توطين 
الصناعات مع زيادة التدريب الفني والتزامنا باالستثمار في 

الشباب السعودي.

وحظيت جهودنا لرفع معايير الصناعة بتقدير ملكي 
لحصولنا على جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة 

التي عقدت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ،الملك 
سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله. وتكرم هذه الجائزة 

الشركات التي بنت ميزة تنافسية من خالل االلتزام 
باالستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركات.

نحن في وضع جيد يؤهلنا لالرتقاء بمسار نمونا، ونتطلع 
إلى تواصل مستمر مع جميع شركائنا، بما في ذلك 

شركاء األعمال والمنظمات الحكومية والموظفين 
والمستثمرين لضمان الحفاظ على عالقات متناغمة 

ومتبادلة المنفعة خالل العام المقبل.

سامي الصفران
الرئيس التنفيذي
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كلمة الرئيس 
المالي للمجموعة

لقد استثمرنا في تحسين تقاريرنا بتطبيق معايير 
المحاسبة الدولية )IFRS(. حققت التحسينات في 
البنية التحتية لتقنية المعلومات - بما في ذلك 
االستخدام الكامل لـ SAP - العمل بشكل أكثر 

„كفاءة داخليًا وخارجيًا.

„

تقرير اإلدارة20
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منذ تأسيس شركة ’مبكو’ في عام 2000، رسخت مكانتها 
كشركة رئيسية في صناعتها، حيث استثمرت الشركة 
بثبات في نموها المستقبلي ودعم االقتصاد السعودي.

يسعدني أن أبلغكم أننا حققنا أداًء ماليًا قويًا، نشأ عن 
عدد من التدابير الحاسمة التي وضعت لزيادة اإلنتاجية، 

وتحقيق أقصى قدر من اإليرادات وخفض التكاليف على 
كافة األصعدة.

لقد استثمرنا أيًضا في تحسين تقاريرنا وقمنا بتطبيق 
معايير المحاسبة الدولية )IFRS(. كما تضمنت 

التحسينات البنية التحتية لتقنية المعلومات - بما ذلك 
االستخدام الكامل لـ SAP - للعمل بشكل أكثر كفاءة 

داخلًيا وخارجًيا.

شهد متوسط كمية المبيعات تحسنًا ملحوظًا مقارنًة 
بعام 2016 حيث ارتفع بنسبة 5,8٪، مما أدى إلى نمو 
اإليرادات بنسبة 21,5٪، كما حققنا تقدًما كبيًرا نحو 

تحقيق معدالت كفاءة أعلى و ذلك من خالل تقليل 
المصروفات التشغيلية بنسبة 7.5٪. ارتفعت حصة 

المنتجات الخاصة من المبيعات بنسبة كبيرة مقارنة 
بنسبة مساهمتها في األعوام الماضية. وشهدت هذه 

العوامل مجتمعة ارتفاع إجمالي الربح ]الهامش[ إلى ٪24.1 
، مقارنة بـ11٪ في العام السابق ، والتي أدت إلى تحقيق 

صافي أرباح قدرها 66.4 مليون ريال سعودي، وهي نسبة 
ارتفاع كبيرة  مقارنة بالعام الماضي، الناتجة عن استبعاد 

صافي الربح الصافي البالغ 92 مليون ريال عند المطالبة 
المتعلقة بالمناطق واألراضي المصادرة المسجلة للعام 

الماضي.

ارتفع صافي اإليرادات بنسبة 21,5٪ مقارنة بعام 2016، 
متأثرًا بزيادة في حجم المبيعات ومتوسط سعر البيع. 

تحسنت مستويات الربحية لدينا بشكل ملحوظ عبر 
جميع المستويات مقارنة بنتائج عام 2016؛ حيث بلغ 

مجمل الربح 186,1 مليون ريال سعودي )هامش ٪24,1(، 
وبلغت األرباح التشغيلية 95,8 مليون ريال سعودي تمثل 

زيادة 182,8٪، وبلغ هامش األرباح قبل الفوائد و الضرائب 
و االهالك و االستهالك مستوى جيد بنسبة 23.9٪. إن 

سيولتنا في حالة ممتازة، ويتضح ذلك من مستوى النقد 
 vvvوالنقد المعادل بـ 31,0 مليون. وقد سجلت الشركة

إجمالي مصروفات ادارية و بيعية و تسويقية قدرها 91.3 
مليون ريال سعودي تمثل 11.8٪ من صافي اإليرادات. 

وتم تخفيض إجمالي الديون ليصل إلى 706.0 مليون ريال 
سعودي، مما أدى إلى انخفاض نسبة الدين إلى حقوق 

الملكية إلى 0,98 بداًل من ٪1,07.

محمد درويش
الرئيس المالي للمجموعة
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اإلستراتيجية العامة 

تركز استراتيجية مبكو األساسية على تحديد سبل النمو 
في ظل سوق تنافسية، وبناء عليه تتمحور استراتيجية 

الشركة في ثالثة نقاط: أواًل التكامل في إتجاه مدخالت 
الصناعة. حيث تركز شركة مبكو على تقديم عمليات 

متكاملة تماًما مع شركة واسكو. وثانيا، تعظيم األعمال 

األساسية للشركة األمر الذي ُيمّكن الشركة من توسيع 
نطاق عملياتها وتحسين الكفاءة، وتنويع المنتجات 

واألسواق. ثالًثا، إستمرار تبني برنامج المسؤولية 
االجتماعية الناجحة للشركات الذي يمثل المحرك الدافع 

لنموذج أعمالنا.

الوصفاالستراتيجية

فرص النمو
 االستراتيجية

التكامل مع 
مصادر المواد 

الخام

التركيز على التكامل مع عمليات شركة ’واسكو’ كمصدر 
رئيسي للمواد الخام

توسيع نطاق 
العمليات 
األساسية

التركيز على األعمال األساسية عن طريق توسيع نطاق 
العمليات وتحسين الكفاءة وتنويع المنتجات واألسواق

الركيزة
 األساسية

المسؤولية االجتماعية للشركات: يعتبر برنامج 
المسؤولية االجتماعية بمثابة قوة دفع لنموذج أعمالنا، 

بوصفه برنامج ناجح ذات وتيرة تصاعدية.

تقرير اإلدارة22



دة
ح

مو
 ال

ية
مال

 ال
م

وائ
لق

ا
مة

وك
ح

 ال
ير

قر
ت

رة
إلدا

ر ا
ري

تق
كة

شر
 ال

ت
ما

لو
ع

م

23شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق - مبكو التقرير السنوي 2017م 

دة
ح

مو
 ال

ية
مال

 ال
م

وائ
لق

ا
مة

وك
ح

 ال
ير

قر
ت

رة
إلدا

ر ا
ري

تق
كة

شر
 ال

ت
ما

لو
ع

م

23شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق - مبكو التقرير السنوي 2017م 



مسيرتنا

تأسيس شركة 
مبكو

2000

تأسيس شركة 
’واسكو’

2004

طرح منتج ورق 
األنابيب الكرتونية 

في األسواق

2007

200220062010

تجميع الورق 
المسترجع

إعداد خط اإلنتاج 2 
بطاقة إنتاجية 150,000 

طن

إعداد خط اإلنتاج 1 
بطاقة إنتاجية 60,000 

طن

إنطالق خط اإلنتاج 
1، طرح منتجي ورق 

الفلوتنج وورق 
التستالينر في األسواق

رفع كفاءة 
خط اإلنتاج 1 
إلى 90,000 طن

توسيع نطاق 
عمليات شركة 

’واسكو’ لتشمل 
المنطقة الجنوبية 
و المدينة المنورة و 

الرياض

توسيع نطاق 
عمليات شركة 

’واسكو’ لتشمل 
المنطقتين 

الشمالية و شرقية

إعداد خط اإلنتاج 3 بطاقة 
إنتاجية 180,000 طن

طرح منتج ورق 
الكرافت العالي 

التشرب في 
األسواق

تقرير اإلدارة24



دة
ح

مو
 ال

ية
مال

 ال
م

وائ
لق

ا
مة

وك
ح

 ال
ير

قر
ت

رة
إلدا

ر ا
ري

تق
كة

شر
 ال

ت
ما

لو
ع

م

طرح منتج ورق 
الفلوتنج نصف 
الكيميائًي في 

األسواق

2011

بدء تجهيز ماكينة 
عجان محوري 

201220142016

20132015

ارتفاع إجمالي 
األرباح بنسبة 
182% عن 2016  

2017

بدء عرض منتج 
ورق الكرتون 
ذو طبقة عليا 

بيضاء’ في 
األسواق

طرح منتج ورق 
’كرافت الينر’ في 

األسواق

تأسيس المعهد 
العالي للتقنيات 

الورقية والصناعية 
)هايبت(

طرح منتج ورق 
الكرتون لأللواح 

الجبسية في األسواق

طرح منتج ورق 
إزدواجي االستخدام 

في األسواق

رفع كفاءة جميع 
خطوط االنتاج و 

العمليات

تحول ’مبكو’ لشركة 
مساهمة مغلقة 

تحول ’مبكو’ لشركة 
مساهمة عامة 

مدرجة في سوق 
المال السعودي 
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المستجدات التجارية

كان عام 2017 عاما جيدا للغاية على الصعيد التجاري. 
حققت شركة ‘مبكو’ هدف إنتاج قياسي يقترب من 400,000 

طن.و تبع ذلك نمو إيرادات المبيعات ليصل الى 771 
مليون ريال لهذا العام.

إضافة إلى ذلك ، فقد ادت خطة لتنويع المبيعات - بعيدًا 
عن االعتماد الكبير السابق على منتجين رئيسيين فقط 

- إلى مزيج أكثر توازنًا. وقد أدى هذا إلى مزيج مبيعات ذو 
ربحية افضل. حيث ارتفعت حصة المنتجات الخاصة من 
المبيعات بشكل ملحوظ مقارنة بحصتها من المبيعات 

في االعوام السابقة.

وقد زودت خطة تنوع المبيعات الشركة بمرونة أعلى 
في السوق، حيث اكتسبت قوة تسعير أفضل على 

المنتجات ذات القيمة األعلى ، والتي انعكست على األداء 
المالي للشركة كما استفادت الشركة أيًضا من تحسن 

أسعار البيع في السوق.

وشرعت اإلدارة في تبني برنامج ناجح لتحسين التكلفة، 
و ذلك للتخفيف من أثر الزيادات في تكاليف الوقود. 

وشمل ذلك االتجاه نحو اإلنتاج الداخلي للمواد الكيميائية 
كبديل للمشتريات الخارجية. كما تحقق وفر إضافي في 

التكاليف من خالل استهالك الطاقة بكفاءة بخفض 
االستهالك من 45 ميجاواط إلى 39 ميجاواط - وهو تطور 

جيد على الصعيدين المالي والبيئي.

وشهدت جهود شركة ‘مبكو’ المستمرة نحو االستدامة 
كفاءة في استهالك المياه، حيث حققت الشركة اآلن 

مستويات أعلى من إعادة تدوير المياه.

ينمو سوق صناعة التعبئة والتغليف العالمي حاليا 
بمعدل 3٪، وتتمتع تلك الصناعة بمستويات استثمارية و 

تقنية عالية تعمل كموانع لدخول منافسين جدد، وهذا 
يعني أننا نحكم السيطرة على حصة في سوق متخصصة 
مع عدد قليل من المنافسين. يبلغ إجمالي إنتاج الكرتون 

والورق المقوى في دول مجلس التعاون الخليجي سنويًا 
أكثر من مليون طن، بينما يتجاوز اجمالي الطلب 1.3 

مليون طن وهذا يعني أنه ال يزال هناك مجال لزيادة 
طاقتنا االنتاجية. كما تعززت إمكانات السوق من خالل 

مرور منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بفجوة كبيرة 
بين العرض والطلب تزيد عن مليوني طن.

تصدر شركة ‘مبكو’ إلى أكثر من 40 دولة حول العالم ، 
والتي تمثل أكثر من 40٪ من إجمالي مبيعاتها السنوية. 

يسمح نموذج األعمال المرن في الشركة باالنتقال 
بسالسة بالمبيعات بين المحلي إلى التصدير من أجل 
تحقيق أفضل ربحية و أفضل تنوع ممكن في قاعدة 

عمالئنا.

تقرير اإلدارة26 تقرير اإلدارة26
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االستدامة

منذ إنشائها ، أنتجت شركة 
مبكو حوالي 4000،000 طن 

من الورق

يلزم زراعة من 40-60 شجرة 
لكل فدان لتكوين غابة 

صحية. طن واحد من الورق 
المعاد تدويره يوفر 17 

شجرة.

وهذا يعادل حوالي 235،000 
شجرة انقذت منذ أن بدأت 

شركة مبكو اإلنتاج في عام 
2002، وهي مساحة تعادل 1600 

كيلومتر مربع

تضع شركة ‘مبكو’ تركيًزا كبيًرا لتضمن تحقيق 
االستدامة في عملياتها دائمًا. ُتعد استراتيجية الشركة 

للمسؤولية االجتماعية المنبع الرئيسي لنموذج أعمالها 
حيث تهدف إلى تحقيق أكبر تأثير إيجابي ممكن على 

المجتمع.

تركز استدامة شركة ‘مبكو’ على ثالثة مجاالت رئيسية:

•  حماية البيئة
النمو اإلقتصادي  •

•  دعم البرنامج الوطني للسعودة

يحقق برنامج االستدامة البيئية التي يقوم عليها نموذج 
شركة ‘مبكو’ التشغيلي خفض كبير للتكلفة من خالل 

توليد الطاقة داخليًا مقارنًة

بالشبكة الوطنية للكهرباء. تعمل ‘مبكو’ في بلد يتمتع 
بموارد مائية محدودة، ومع ذلك ، فقد تم استخدام 

مستويات عالية من مياه الصرف المعاد تدويرها لإلنتاج 
وذلك من خالل االستخدام الدقيق لهذا المورد المحدود. 

انخفض استهالك المياه بشكل كبير وجعل الشركة على 
قدم المساواة مع المنافسين بموارد مائية أكثر وفرة من 
حيث استهالك المياه لكل طن من الورق المنتج. بحلول 

نهاية عام 2017 ، خفضت شركة ‘مبكو’ استهالكها من 
المياه لكل طن من الورق بقدر 5 متر مكعب / طن بينما 

يتراوح المؤشر الدولي بين 2-10 متر مكعب / طن.

أنشأت شركة ‘مبكو’ "فريًقا لترشيد استهالك الطاقة 
الداخلية من اجل إضفاء الطابع الرسمي على انشطة 

االستدامة، والذي يبذل جهوًدا مستمرة نحو إدارة فعالة 
للطاقة. لقد وفر هذا الفريق بالفعل كمية كبيرة من 

الطاقة في الساعة، ناتجة عن حسن إدارة المعدات، 
وتحسين مدخالت العملية االنتاجية، وتقليل أوقات 

توقف الماكينات، وتوفير طرق بديلة لإلضاءة.

باإلضافة إلى تحمل مسؤوليتنا في رعاية البيئة التي 
نعمل بها، قامت ‘مبكو’ بزيادة التمويل للكيانات 

المتخصصة لتعزيز الوعي البيئي. تم إعداد هذه البرامج 
لدعم التنمية المستدامة في المجتمع المحلي بما 

يتماشى مع األعمال األساسية للمنظمة، وقد أنشأت 
شركة ‘مبكو’ بالفعل أكثر من خمس شراكات مع كيانات 

مختلفة.

تم تكريم جهود االستدامة التي قامت بها ‘مبكو’ خالل 
عام 2017 بحصولها على جائزة الملك خالد للتنافسية 

المسؤولة، والتي عقدت تحت رعاية خادم الحرمين 
الشريفين ، الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله. 
وتكرم هذه الجائزة الشركات التي بنت ميزة تنافسية 
من خالل االلتزام باالستدامة والمسؤولية االجتماعية 

.)CSR( للشركات

إن هذه الجهود التي تبذلها ‘مبكو’ ُمجتمعة تجعلها 
واحدة من األمثلة السعودية الرائدة في مجال األعمال 

المستدامة، بما يتماشى مع برنامج رؤية 2030. تقدم 
‘مبكو’ الدعم األساسي للبرنامج االقتصادي السعودي 

كونها شركة صديقة للبيئة تحقق ايرادات بعمالت 
أجنبية.  

كما توفر الشركة فوائد اجتماعية واقتصادية ملموسة 
من خالل اإلضافة إلى االقتصاد من خالل إيرادات األعمال 

واالستثمارات المجتمعية وتوفير فرص العمل 
وتحسين الوعي البيئي من خالل البرامج والحمالت 

والمبادرات المجتمعية. حافظت الشركة على نسبة 
سعودة قدرها 47٪ في معظم عام 2017، حيث دعمت 

برامج وزارة العمل لمساعدة الرجال والنساء السعوديين 
على دخول سوق العمل، ورفع مستوى مشاركتهم في 

بيئة عمل مناسبة والئقة ومستقرة.
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نؤمن في مبكو أن األفراد يشكلون حجر أساس المنشأة 
ونسعى كل عام إليجاد طرق جديدة إلعطاء األولوية 

لالستثمار في تنمية مهارتهم.

تقع الموارد البشرية في صميم عمل مبكو ومن ثم 
يتوجب على هذه اإلدارة عكس القيم األساسية لشركة 

مبكو، ولكي تحقق ذلك الهدف، يجب على الموارد 
البشرية ضمان تمشي التعيينات الجديدة مع ثقافة 
مبكو باختيار األفراد األمناء والمؤهلين والملتزمين.

يعمل في مبكو قرابة 617 عاماًل، بنسبة تباين توضح 
التقدم من خالل تمثيل المرأة المحقق اآلن على كل 

مستوى وظيفي، وقد بلغ معدل التدريب التعريفي 
والتوجيهي للمرأة في العام الماضي نسبة 3٪ من 

العمالة السعودية على أنها جزءًا ال ُيقدر بثمن وذي 
قيمة للتقليل من اعتماد المملكة على العمالة الوافدة. 

وتتمثل أحد أولويات الشركة الرئيسية لهذا العام في 
المحافظة على مستوًى عاٍل من السعودة لنسبة تقترب 

من ٪50.

وتتمثل أحد أدوات التعيين الرئيسية التي تستغلها 

وتستخدمها مبكو في المعهد العالي للتقنيات الورقية 
والصناعية )HIPIT( الذي يعمل على تدريب الشباب من 
المواطنين السعوديين ليصبحوا موظفين من تاريخ 

انضمامهم إلى المعهد. وينخرط هذا المعهد في تطوير 
وتعليم المهارات الفنية الصناعية من خالل نطاق واسع 

من المجاالت والتخصصات التشغيلية، مما يساعد في 
استيعاب األفراد لالتجاه السائد لعملنا الصناعي. وقد 
حقق )HIPIT( قدرًا كبيرًا من النجاح عن طريق تدريب 

وتوظيف 209 طالبًا حتى تاريخه. عالوًة على هذا، حققت 
ساعات التدریب العام للعاملین بالشركة إجمالي وقدره 

8000 ساعة تدريبية.

ولقد وظفت مبكو واستخدمت العديد من الخطط 
التحفيزية لمكافأة وتشجيع االلتزام والوالء من 

منسوبيها. وتشتمل تلك البرامج على مكافأة فترة 
الخدمة لمدة خمس سنوات للموظفين، باإلضافة إلى، 

مكافآت كل ربع سنة وكل سنة وبدالت زواج للموظفين 
السعوديين وبدالت أمومة للمرأة السعودية العاملة، إذا 

لزم األمر ذلك، كما تتوفر أيضًا بدالت طبيعة عمل.

تطوير رأس المال البشري

تقرير اإلدارة28
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تقرير 
الحوكمة





مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة هو المنتخب من الجمعية   •
العامة للشركة وهو الحاكم لها والمفوض بإدارتها، 

ويدرك جيدًا مسؤولياته القانونية وانه المسؤول 
قانونيا أمام المساهمين عن تدبير شؤون الشركة 

على الوجه الذي يحقق مصلحة المساهمين، 
وتتضمن الئحة حوكمة الشركة أحكام مفصلة 

عن تشكيل مجالس اإلدارة ولجانها، واختصاصاتها، 
ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائه 

وواجباتهم، وتؤكد على مبدأ المشاركة الفعالة في 
اتخاذ القرار داخل المجلس وتقنن – بشكل صارم 
– حاالت تعارض المصالح بين أعضائه والشركة، 

وتقرر مبادئ الصدق واألمانة، والعناية واالهتمام، 
كمبدأ ومنهجً  لمجلس اإلدارة. وُيحدد نظام الشركة 

األساس عدد أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآتهم 
وصالحيتهم وكيفية تعينهم وانتهاء عضويتهم، 

آخذًا بعين االعتبار حجم وطبيعة أعمال الشركة 
والخبرات المطلوبة للعضوية.

يتكون مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء من   •
بينهم ثالثة أعضاء مستقلين وقد تم انتخابهم من 
الجمعية العامة للشركة في نوفمبر 2016م وتستمر 

دورة عمل مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات ميالدية 
ويجوز إعادة انتخابه لعدة دورات.

أ(  التواصل مع المساهمين 
والمستثمرين

نظرًا ألهمية التواصل مع المستثمرين والمساهمين   •
تم تعين شركة دولية في منتصف العام 2017م 

متخصصة في عالقات المساهمين وآخري لألشراف 
على تطوير موقع الشركة اإللكتروني والخاص 

بعالقات المستثمرين والمساهمين وأليات التواصل 
معهم كما يوجد استشاري بالشركة متخصص 

في عالقات المساهمين يشرف على تنفيذ برامج 
هذه الشركات ويحرص مجلس اإلدارة على التواصل 

الدائم مع المساهمين واالطالع على آرائهم وذلك 
خالل اجتماعات الجمعية العامة للشركة وكذلك من 

خالل نشاطات إدارة شؤون المساهمين عن طريق 
التواصل المباشر مع المستثمرين والمساهمين 

في لقاءات وندوات تعريفية عن نشاطات الشركة و 
الرد على استفساراتهم الواردة خالل القنوات المتاحة 

للتواصل على موقع الشركة اإللكتروني واالتصال 
الهاتفي والمرئي وُيطلع المجلس أعضائه دائما 

وخالل اجتماعاته على ما ورد من المساهمين من 
تساؤالت وكيفية الرد عليها، وتتعهد الشركة بأن 

يكون اإلفصاح للمساهمين والمستثمرين ووسائل 
اإلعالم من دون تمييز، وبشكل واضح وصحيح وغير 

مضلل، وفي الوقت النظامي وعلى نحو دقيق، وتلتزم 
الشركة بإتباع األنظمة والتعليمات ولوائح هيئة 

السوق المالية المتعلقة باإلفصاح والشفافية وكذلك 
االلتزام بسياسة وإجراءات اإلفصاح عن المعلومات 

الخاصة بالشركة عند إفصاحاها عن المعلومات 
الداخلية.

ب(  أهم مسؤوليات مجلس اإلدارة 
ومهامه

وضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف   •
الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها 

بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية 
والمالية الالزمة لتحقيق ذلك، وضع أنظمة وضوابط 

للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها.
اإلشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية،   •

وعالقاتها المالية واالئتمانية مع الغير.
إعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة   •

متضمنة الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح واعتماد 
القوائم قبل نشرها.

إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره.  •
وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقّيد الشركة   •
باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات 

الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق 
من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.

ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب   •
اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل 

اإلفصاح والشفافية المعمول بها.
إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطالع   •
بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة المختلفة 

للشركة وأي تطورات جوهرية.
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ج(  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف العضوية

صفة العضويةالمنصباالسم

غير تنفيذيرئيس المجلسأ. عماد عبدالقادر المهيدب

غير تنفيذينائب الرئيسم. عبدالله عبد الرحمن المعمر

غير تنفيذيعضوأ. عبد االله عبدالله أبو نيان

غير تنفيذيعضوأ. خالد صالح الخطاف

غير تنفيذيعضوأ. مصعب سليمان المهيدب

مستقلعضوأ. فيصل عمر السقاف

مستقلعضوأ. أحمد مبارك الدباسي

مستقلعضوأ. طارق مطلق المطلق
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د(  أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس
إدارتهـا الحـاليـة والسـابـقـة أو من مديريها.

أ.  عماد عبد القادر عبدالمحسن المهيدباسم عضو مجلس اإلدارة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

الحالية أو من مديريها

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غير 
مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غير 
مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

أموال األجيال التجارية
داخل 

المملكة
المتحدة للسكرمسؤولية محدودة

داخل 
المملكة

مسؤولية محدودة

المتحدة للصناعات 
التعدينية

داخل 
المملكة

المتحدة للسكر  - مصر مساهمة مقفلة
خارج  

المملكة
مسؤولية محدودة

أسمنت البادية
خارج 

المملكة
مساهمة مقفلة

شركة عماد عبد القادر 
المهيدب

داخل 
المملكة

مسؤولية محدودة

المتحدة لألعالف
داخل 

المملكة
ميار لألغذيةمسؤولية محدودة

داخل 
المملكة

مسؤولية محدودة

تجميع وتدوير 
المخلفات )واسكو(

داخل 
المملكة

مسؤولية محدودة
تشغيل وتطوير المدن 

الصناعية
داخل 

المملكة
مسؤولية محدودة

المهيدب القابضة
داخل 

المملكة
مجموعة صافوالمسؤولية محدودة

داخل 
المملكة

مسؤولية محدودة

المسيرة الدولية 
لالستثمارات الصناعية

داخل 
المملكة

مسؤولية محدودة
المهيدب للمقاوالت 

)شركة ثبات(
داخل 

المملكة
مسؤولية محدودة

السعودية الستيراد 
وتصدير الورق 

داخل 
المملكة

مسؤولية محدودة
الشامية للتطوير 

العمراني
داخل 

المملكة
مسؤولية محدودة

تنمية المحافظات
داخل 

المملكة
مساهمة مقفلة

جدة  للتنمية 
والتطوير العمراني 

داخل 
المملكة

مسؤولية محدودة

المتحدة لصناعة 
األعالف

داخل 
المملكة

مسؤولية محدودة
التوفيق للصناعات 

البالستيكية واألكياس
داخل 

المملكة
مسؤولية محدودة

عبد القادر المهيدب 
وأوالده

داخل 
المملكة

مساهمة مقفلة

مصدر لمواد لبناء
داخل 

المملكة
مساهمة مقفلة
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م. عبدالله عبد الرحمن المعمراسم عضو مجلس اإلدارة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

الحالية أو من مديريها

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غير 
مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غير 
مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

المسيرة الدولية 
لالستثمارات الصناعية

داخل 
المملكة

مسؤولية محدودة
السعودية لصناعة 

الورق 
داخل 

المملكة
مساهمة مدرجة

المتحدة لألعالف
داخل 

المملكة
مسؤولية محدودة

السعودية للطباعة 
والتغليف

داخل 
المملكة

مساهمة مدرجة

تجميع وتدوير 
المخلفات )واسكو(

داخل 
المملكة

مسؤولية محدودة

شركة اإلنجازات 
المتخصصة

داخل 
المملكة

مسؤولية محدودة

المتحدة لصناعة 
األعالف

داخل 
المملكة

مسؤولية محدودة

السرايا لالستثمار 
القابضة

داخل 
المملكة

مسؤولية محدودة

أ. عبد االله عبدالله أبو نياناسم عضو مجلس اإلدارة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

الحالية أو من مديريها

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غير 
مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غير 
مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

برج رافال
داخل 

المملكة
مساهمة مقفلة

 إثراء كابيتال
داخل 

المملكة
مساهمة مقفلة

 الحسن غازي إبراهيم 
شاكر

داخل 
المملكة

مساهمة مدرجة

شركة لفانا القابضة 
داخل 

المملكة
مساهمة مقفلة

مجموعة شركات 
أبونيان

داخل 
المملكة

مسؤولية محدودة

حلول االتصاالت
داخل 

المملكة
مسؤولية محدودة

رافال للتطوير العقاري
داخل 

المملكة
مساهمة مقفلة

شركة إلـ جي شاكر
داخل 

المملكة
مسؤولية محدودة

شركة عبداإلله عبدالله 
أبونيان

داخل 
المملكة

مسؤولية محدودة
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أ. خالد صالح الخطافاسم عضو مجلس اإلدارة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

الحالية أو من مديريها

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غير 
مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غير 
مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

مؤسسة الخليج 
لالستثمار

خارج 
المملكة

شركة نامورا السعودية مساهمة مقفلة
داخل 

المملكة
مساهمة مقفلة

شركة التمويل الوطني 
- البحرين

خارج 
المملكة

مساهمة مقفلة
شركة السوق المالية 

تداول
داخل 

المملكة
مساهمة مقفلة

شركة لفانا القابضة 
داخل 

المملكة
مساهمة مقفلة

الحسن غازي إبراهيم 
شاكر

داخل 
المملكة

مساهمة مدرجة

شركة رافال للتطوير 
العقاري

داخل 
المملكة

مساهمة مقفلة

أ. مصعب سليمان المهيدباسم عضو مجلس اإلدارة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

الحالية أو من مديريها

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غير 
مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غير 
مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

شركة مصدر لمواد 
لبناء

داخل 
المملكة

المخازن الكبرىمساهمة  مقفلة
داخل 

المملكة
مساهمة مقفلة

شركة  الحسن غازي 
شاكر

داخل 
المملكة

أسمنت الباديةمساهمة مدرجة
خارج 

المملكة
مساهمة مقفلة

غولدمان ساكس 
السعودية

داخل 
المملكة

مساهمة  مقفلة
الشركة اللطيفة 

للمقاوالت
داخل 

المملكة
مساهمة مقفلة

دور للضيافة 
داخل 

المملكة
مساهمة مدرجة

مصدر للتجهيزات 
الفنية التجارية

داخل 
المملكة

مساهمة مقفلة

إنديفور السعودية 
داخل 

المملكة
مساهمة مقفلة

المهيدب للتجهيزات 
الفنية

داخل 
المملكة

مساهمة مقفلة

شركة الريان 
خارج 

المملكة
مساهمة مقفلة

دار اإلبداع لالستثمار 
والتطوير العقاري

داخل 
المملكة

مساهمة مقفلة

شركة آصاله للتطوير 
العقاري

داخل 
المملكة

مساهمة مقفلة
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أ. فيصل عمر السقافاسم عضو مجلس اإلدارة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

الحالية أو من مديريها

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غير 
مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غير 
مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

البنك األهلي التجاري
داخل 

المملكة
مساهمة مدرجة

الشركة السعودية 
للحاسبات اإللكترونية

داخل 
المملكة

مسؤولية محدودة

شركة األهلي للتكافل
داخل 

المملكة
مساهمة مدرجة

البنك السعودي 
األمريكي

داخل 
المملكة

مساهمة مدرجة

تركيا فاينانس بنك - 
مشاركة

خارج 
المملكة

مساهمة مقفلة
البنك السعودي 

الهولندي
داخل 

المملكة
مساهمة مدرجة

مجموعة أيست جيت 
المالية

خارج 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

أ. أحمد مبارك الدباسياسم عضو مجلس اإلدارة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

الحالية أو من مديريها

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غير 
مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غير 
مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

الشركة السعودية 
ألنابيب الصلب

داخل 
المملكة

مساهمة مدرجة
الشركة السعودية 

ألنابيب الصلب
داخل 

المملكة
مساهمة مدرجة

صناعات التيتانيوم 
والفوالذ المحدودة

داخل 
المملكة

مسؤولية محدودة

المنشآت ثالثية األبعاد 
المحدودة

داخل 
المملكة

مسؤولية محدودة
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أ. طارق مطلق المطلقاسم عضو مجلس اإلدارة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

الحالية أو من مديريها

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غير 
مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 

مساهمة غير 
مدرجة ذات 

مسؤولية محدودة

داخل مجموعة المطلق  
الصحراء مساهمة مقفلةالمملكة

للبتروكيماويات
داخل 

مساهمة مدرجةالمملكة

العربية لمشاريع المياه 
والطاقة أكوا باور

داخل 
الشركة العربية مساهمة مقفلةالمملكة

للتأمين
داخل 

مساهمة مدرجةالمملكة

داخل كابالت الرياض
خارج الواحة للبتروكيماوياتمساهمة مقفلةالمملكة

مسؤولية محدودةالمملكة

خارج الوطنية إلدارة الثروات  
اوريكس السعودية مساهمة مدرجةالمملكة

للتأجير التمويلي
داخل 

مساهمة مقفلةالمملكة

داخل التقسيط الوطنية
مساهمة مقفلةالمملكة

شعاع كابيتال العربية 
السعودية

داخل 
مساهمة مقفلةالمملكة

صناعة العزل العربية 
المحدودة

داخل 
مساهمة مدرجةالمملكة

هـ(  المؤهل العلمي والخبرات ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيين 

الخبرات العمليةالمؤهل العمليالمنصباالسم

أعضاء مجلس اإلدارة

أ. عماد عبدالقادر 
الرئيسالمهيدب

بكالوريوس تجارة 
- درجة الدكتوراه 

الفخرية 

من المؤسسين ورئيس مجلس إدارة شركة الشرق 
األوسط لصناعة وإنتاج الورق مما وفر له الخبرة في 

أعمال الشركة باإلضافة إلى 35 عام من الخبرة في مجال 
التجارة وإدارة األعمال واالستثمار وإدارة الشركات وعضوية 

مجالس اإلدارة.

م. عبدالله 
عبد الرحمن المعمر

نائب 
الرئيس

بكالوريوس في 
الهندسة الصناعية 

- ماجستير في 
إدارة األعمال 

من المؤسسين ونائب رئيس مجلس اإلدارة بشركة 
الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق ولديه  25 عام خبرة 

كبيرة في صناعة الورق - عضو مجلس المديرين بشركة 
الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق ولديه خبرة كبيرة 

في أعمال الشركة - نائب مدير ثم مدير عام الشركة 
السعودية لصناعة الورق.

أ. عبد االله عبدالله 
بكالوريوس في عضوأبو نيان

االقتصاد

تولي العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في عدة 
شركات عامة وخاصة تجارية وصناعية. مما اكسبه معرفة 

ومهارات وخبرة واسعة في أعمال مجلس اإلدارة وفي 
تطوير األعمال االستراتيجية والمبيعات والتسويق 

وقدرة على تحديد الفرص التجارية واستثمارها. مهارات 
متميزة في القيادة واالتصال والتعامل مع األخرين 
ومهارات عالية في اإلدارة والتخطيط االستراتيجي.
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عضوأ. خالد صالح الخطاف

بكالوريوس 
محاسبة - 

ماجستير اإلدارة 
المالية ومحاسبة 

من جامعة 
كولورادو-  شهادة 

المحاسبة 
القانونية األمريكية 

-  دبلوم اقتصاد 
تطبيقي 

الرئيس التنفيذي لشركة لفانا القابضة لالستثمارات 
المتعددة - شارك في عضوية العديد من مجالس إدارة 
الشركات المساهمة وكذلك في اللجان المنبثقة عن 

المجلس - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة 
نومورا السعودية تعمل في مجال الحلول االستشارية 

في إدارة المخاطر واألوراق المالية الدولية، وتمويل 
الشركات واالندماج واالستحواذ - المدير المالي السابق 

لشركة السوق السعودية المالية )تداول( - مؤسسة 
النقد العربي السعودي إدارة االستثمار - المؤسسة 

الدولية لضمان االستثمار بالبنك الدولي بواشنطن - 
إدارة الخزينة.

أ. مصعب سليمان 
المهيدب

عضو

بكالوريوس إدارة 
أعمال من جامعة 
ميامي _ ماجستير 

إدارة أعمال – من 
جامعة ليفربول

عضوية مجلس اإلدارة واللجان في عدة شركات خبرة 
في التطوير االستراتيجي لألعمال وتوجيه المبيعات 

وعمليات التسويق – خبرة في قيادة المشاريع 
وعمليات العقارات وتوجيه إستراتيجية التوسع 

وتصميم موارد اإليرادات لزيادة المبيعات - يشغل 
عضوية مجلس اإلدارة في العديد من الشركات داخل 

وخارج المملكة.

عضوأ. فيصل عمر السقاف

درجة البكالوريوس 
في االقتصاد - 
ماجستير إدارة 

األعمال من جامعة 
هارفرد

رئيس قطاع االستراتيجية وتطوير األعمال بالبنك 
األهلي التجاري - مساعد مدير، المجموعة المصرفية 

للشركات بالبنك السعودي األمريكي - رئيس مجموعة 
الخدمات المصرفية للشركات - بالبنك السعودي 
الهولندي - رئيس مجموعة الخدمات المصرفية 

للشركات بالبنك السعودي األمريكي - المدير المالي 
بالبنك األهلي التجاري.

عضوأ. أحمد مبارك الدباسي

بكالوريوس إدارة 
أعمال من جامعة 

تمبل بالواليات 
المتحدة األمريكية

34 عام خبرة في الشركات الصناعية والعضوية في 
مجالس اإلدارة واللجان.  عضوية مجلس اإلدارة في 

الشركة السعودية ألنابيب الصلب – شركة صناعات 
التيتانيوم والفوالذ – شركة المنشآت ثالثية األبعاد.

أ. طارق مطلق 
المطلق

عضو

بكالوريوس 
إدارة األعمال من 

الجامعة األمريكية 
بواشنطن 

المدير العام لشركة مفروشات المطلق - مدير عام 
إقليمي في شركة نابكو، - رئيس مجلس إدارة شركة 

شعاع كابيتال العربية السعودية- رئيس مجلس إدارة 
شركة الواحة للبتروكيماويات - عضو مجلس اإلدارة 

لشركة الصحراء للبتروكيماويات، - عضو مجلس إدارة 
الشركة العربية للتأمين، - عضو مجلس إدارة شركة 

بيت التمويل الوطني،  - عضو مجلس إدارة شركة 
التقسيط الوطنية،- عضو مجلس اإلدارة لشركة 

أوريكس السعودية للتأجير التمويلي.

أعضاء اللجان من خارج المجلس

م. عمر محمد سراج
عضو لجنة 

المكافآت 
والترشيحات

بكالوريوس 
هندسة النظم 
- ماجستير في 

الهندسة الصناعية 
- ماجستير في إدارة 

األعمال واإلدارة 

شركة أرامكو السعودية الهندسة وتكنولوجيا التنقيب 
- الخطوط السعودية الهندسة الصناعية وتطوير األداء - 

يوني ليفر العالمية الموارد البشرية - شركة أعمار المدينة 
االقتصادية تطوير األعمال - شركة التصنيع الوطنية 

والشركات التابعة قطاع الصناعات التحويلية - الرئيس 
التنفيذي للشركة السعودية للخدمات األرضية - نائب 
رئيس مجلس إدارة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن.
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كبار التنفيذيين

م. سامي على يوسف
الرئيس 

التنفيذي

بكالوريوس 
كيمياء صناعية 

عام 1992م

الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2012م وحتى تاريخه 
سابقًا )مدير عام الشركة منذ عام 2005م - نائب المدير 

العام في الشركة منذ عام 2004م - مدير فني في الشركة 
السعودية لصناعة - مدير مشاريع في الشركة السعودية - 

مستشار فني في شركة نالكو السعودية.

د. محمد صالح درويش
الرئيس 

المالي

بكالوريوس تجارة 
- ماجستير في 

المحاسبة، مصر 
- دكتوراه في إدارة 

األعمال المالية - 
والزمالة األمريكية 

في المحاسبة 
والمراجعة 

شغل وظيفة الرئيس المالي للعديد من الشركات 
الصناعية والتجارية والعقارية وخبرة في المراجعة 

الخارجية والتحليل المالي والتكاليف ودراسات الجدوى 
واالندماج واالستحواذ - الرئيس المالي ألسمنت القصيم 

- الرئيس المالي لمجموعة إشراقة لالستثمار بدبي 
- الرئيس المالي لمجموعة خماس لالستثمار بدبي - 

الرئيس المالي لمجموعة الدلتا للغازات بمصر - مدقق 
حسابات بشركة حشيش للتدقيق بمصر.

م. محمد وديع مليباري
رئيس 

العمليات

بكالوريوس 
كيمياء صناعية 

عام 1992م

رئيس عمليات الشركة من عام 2011م وحتى تاريخه 
– سابقًا )مدير عام الخدمات بالشركة التابعة واسكو - 

مدير عام المشتريات بشركة أميانتيت - نائب مدير عام 
الشركة - مدير مصنع أميانتيت لصناعة الفيبرغالس 

- مدير للمشتريات في شركات أميانتيت - مدير للجودة 
والنوعية في شركات أميانتيت

م. نجيب فقيه محمد
رئيس 
واسكو

بكالوريوس 
الهندسة 

الكيميائية 1991م

خبرة في أعمال الشركة التابعة واسكو من 14 عام المدير 
العام لمصنع دوبالس الشرق بدبي - نائب الرئيس لقطاع 

التغليف بمجموعة صافوال – مراقب مشاريع ب شركة 
المهندسون المتحدون بجدة - مهندس إنتاج وردية 

بمصنع كلوركس جدة 

م. عبد العزيز بشير 
الجزار

مدير عام
بكالوريوس 

هندسة نظم
خبرة في أعمال الشركة التابعة واسكو من 14 عام 

ومساعد مدير فرع البنك العربي بجدة سابقًا

و(  اجتماعات مجلس اإلدارة ونسبة الحضور

االسم
التسلسل الزمني الجتماعات المجلس خالل العام 2017

نسبة الحضور
30 أكتوبر23 مايو14 مارس18 يناير

100٪حضرحضرحضرحضرأ. عماد عبدالقادر المهيدب

75٪حضرلم يحضرحضرحضرم. عبدالله عبد الرحمن المعمر

75٪حضرحضرلم يحضرحضرأ. عبد االله عبدالله أبو نيان

100٪حضرحضرحضرحضرأ. خالد صالح الخطاف

100٪حضرحضرحضرحضرأ. مصعب سليمان المهيدب

75٪حضرلم يحضرحضرحضرأ. فيصل عمر السقاف

100٪حضرحضرحضرحضرأ. أحمد مبارك الدباسي

75٪حضرحضرلم يحضرحضرأ. طارق مطلق المطلق

* مع العلم انه لم ينعقد أي اجتماع لمجلس اإلدارة من تاريخ 5 ديسمبر 2017 وهو آخر تاريخ النعقاد الجمعية العامة للشركة.
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أعضاء اللجنة وسجل الحضور

المنصباالسم
نسبة التسلسل الزمني الجتماعات اللجنة خالل العام 2017

الحضور 22 أكتوبر26 سبتمبر30 يوليو9 مايو14 مارس18 يناير

أ. فيصل عمر السقاف
رئيس 
اللجنة

100٪حضرحضرحضرحضرحضرحضر

100٪حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوأ. خالد صالح الخطاف

100٪حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضوأ. مصعب سليمان المهيدب

من أجل ضمان األداء األمثل إلدارة الشركة، ومساعدة 
مجلس اإلدارة على أداء دوره في إدارة الشركة شّكل 
مجلس إدارة الشركة لجنة المكافآت والترشيحات 

واللجنة التنفيذية وأوصي للجمعية العامة بتشكيل 
لجنة المراجعة ووافقت على تشكيلها بتاريخ 10 نوفمبر 

2016م، ويكون تشكيل اللجان وفقًا إلجراءات عامة 
يضعها المجلس تتضمن مهام كل لجنة ومدة عملها 

والصالحيات المخولة لها خالل هذه المدة وكيفية رقابة 
المجلس عليها. وترفع اللجان التقارير والتوصيات إلى 

مجلس اإلدارة. كما يقوم مجلس اإلدارة بإجراء مراجعة 
سنوية لقواعد اللجان ألجراء التحديثات الالزمة لذلك.

أ(  لجنة المراجعة
تختص اللجنة بالرقابة على أعمال الشركة والتحقق من 

سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة 
الداخلية فيها والتحقق من التزام الشركة باللوائح 

واألنظمة المتبعة ومساعدة مجلس اإلدارة في أداء 
مسؤولياته الرقابية على أعمال الشركة ومن أبرز مهام 

لجنة المراجعة ما يلي:

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل   •
عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في 

شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
دراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها   •

التقارير المالية.

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي   •
للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في 

الشركة أو مراجع الحسابات.
إبداء الرأي الفني بناًء على طلب المجلس فيما إذا كان   •

تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية عادلة ومتوازنة 
ومفهومة.

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة   •
المخاطر في الشركة وتقارير المراجعة الداخلية 

ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات 
الواردة فيها.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو   •
إدارة المراجعة الداخلية ومسؤول االلتزام واقتراح 

مكافآتهم.
مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من   •

التزام الشركة باألنظمة واللوائح.
مراجعة العقود والتعامالت المقترحة مع األطراف   •

ذوي العالقة وتقديم المرئيات لمجلس اإلدارة.

لجان مجلس اإلدارة
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ب(  لجنة المكافآت والترشيحات 
الهدف من تشكيل هذه اللجنة مساعدة مجلس اإلدارة 

في أداء مسؤولياته الرقابية في ترشيح أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار التنفيذيين وضمان نزاهة استراتيجية 

المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومن أبرز 
مهامها ما يلي: 

المشاركة في إعداد سياسات لمكافآت أعضاء   •
مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس 

واإلدارة التنفيذية، وتوضيح العالقة بين المكافآت 
والسياسات.

القيام بالمراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم   •
مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.

التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس   •
اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين 

بالشركة وفقًا للسياسة المعتمدة.
اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في   •

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة   •

ترشيحهم وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع 
مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة 

مخلة باألمانة.

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية   •
مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه   •
ألعمال مجلس اإلدارة.

المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات   •
أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف 

اإلدارة التنفيذية.
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية   •

وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن 
إجراؤها.

التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء   •
المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان 

العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء   •

غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار 
التنفيذيين.

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد   •
أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة،   •
واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة 

الشركة.

أعضاء اللجنة وسجل الحضور

المنصباالسم
التسلسل الزمني الجتماعات اللجنة خالل العام 2017

الحضور
5 ديسمبر30 أكتوبر14 مايو

3حضرحضرحضررئيس اللجنةأ. أحمد مبارك الدباسي

2---حضرحضرعضوأ. عماد عبدالقادر المهيدب

3حضرحضرحضرعضوم. عبدالله عبد الرحمن المعمر

-----لم يحضرلم يحضرعضوأ. عبد االله عبدالله أبو نيان

2حضرحضر---عضو جديدم. عمر محمد سراج *

* تم تغير تشكيل اللجنة بتاريخ 30 أكتوبر 2017م بناء على توصية اللجنة وقرر مجلس اإلدارة تعين عضو جديد من خارج المجلس 
وتكوين اللجنة من ثالثة أعضاء عوضًا عن التشكيل السابق الذي كان يتكون من أربعة أعضاء.
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ج(  اللجنة التنفيذية 
الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو مساعدة مجلس 
اإلدارة في أداء مسؤولياته والرقابة على أعمال الشركة 

التشغيلية واإلدارية واإلشراف على اإلدارة التنفيذية 
للشركة وتقديم التوصيات ومراجعة الدراسات الالزمة 

في األمور االستراتيجية واألهداف العامة للشركة 
واالستثمارات، وبصفة عامة توفير تواجد المجلس 

فيما بين اجتماعاته بهدف توفير القدرة على االستجابة 
السريعة في الحاالت الطارئة باإلضافة إلى القيام بمساعدة 

المجلس في أداء مهامه اإلشرافية وتنفيذ توصياته 
بكفاءة وفاعلية ومن أبرز مهامها ما يلي:

مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الطارئة   •
التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة.

متابعة إعداد وتنفيذ خطط الشركة االستراتيجية   •
الطويلة والمتوسطة والقصيرة األجل وتحديثها 

ومراجعتها من حين آلخر.
االجتماع مع رؤساء القطاعات وكل من له عالقة   •

لمراقبة األداء التشغيلي والمالي للشركة وقطاعاتها.
متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية   •

واإلدارية والرقابية واقتراح التعديل عليها لمجلس 
اإلدارة.

ترشيح كبار موظفي الشركة التنفيذيين بالتنسيق   •
مع لجنة المكافآت والترشيحات.

متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتحليل   •
أسباب االنحرافات في األداء إن وجدت وتقديم 

التوصيات بشأنها.
المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية   •

ومطابقتها مع الميزانيات المعتمدة من مجلس 
اإلدارة. 

التوصية بالدخول في مشاريع استثمارية وصناعية   •
جديدة وكذلك تنمية وتطوير النشاطات الحالية رأسيًا 

وأفقيًا.
اختيار وتكليف الجهات االستشارية حسب ما تراه   •

لمصلحة العمل والقيام باي مهام أخرى يوكلها 
مجلس اإلدارة للجنة.

أعضاء اللجنة وسجل الحضور

المنصباالسم
نسبة التسلسل الزمني الجتماعات اللجنة خالل العام 2017

الحضور 22 أكتوبر30 يوليو9 مايو14 مارس18 يناير

م. عبدالله عبد الرحمن 
المعمر

رئيس 
100٪حضرحضرحضرحضرحضراللجنة

75٪حضرحضرلم يحضرحضرحضرعضوأ. عبد االله عبدالله أبو نيان

100٪حضرحضرحضرحضرحضرعضوأ. خالد صالح الخطاف

75٪حضرحضرحضرلم يحضرلم يحضرعضوأ. مصعب سليمان المهيدب
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االسمم
صافي التغير نهاية العام 2017مبداية العام 2017م

خالل العام
نسبة 
التغير أدوات ديناألسهمأدوات ديناألسهم

أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القصر أن وجد

---2.476.000-2.476.000عماد عبد القادر المهيدب1

5٪250.000-4.750.000-5.000.000عبد الله عبد الرحمن المعمر2

---1000-1000عبد االله عبد الله أبونيان3

---1000-1000فيصل عمر السقاف4

---1000-1000أحمد مبارك الدباسي5

---1000-1000طارق مطلق المطلق6

---1000-1000خالد صالح الخطاف7

---1000-1000مصعب سليمان المهيدب8

كبار التنفیذیین وزوجاتھم وأوالدھم القصر أن وجدوا

100٪177.027-177.027--سامي على يوسف الصفران1

2
نهى إبراهيم الخوفي )زوجة 

الرئيس التنفيذي(
--7.3707.370٪100

وصف للمصالح في أسهم 
الشركة 
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أ(  تعريف المكافآت
هي المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، والمكافآت 
الدورية أو السنوية المرتبطة باألداء، والخطط التحفيزية 
قصيرة أو طويلة األجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء 

النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها 
الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدية عمله.

ب(  المعايير العامة لمنح المكافآت
أعدت لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة سياسة 

لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن 
المجلس وكبار التنفيذيين وتم اعتمادها من الجمعية 
العامة للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5 ديسمبر 

2017م، دون إخالل بأحكام نظام الشركات ونظام هيئة 
السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة 

األساس، يراعى في سياسة المكافآت ما يلي:

انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها،   •
وانسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى 

الشركة.
م المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة  أن تقدَّ  •

واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها 
على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من 

المكافآت باألداء على المدى الطويل.
د المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة،  أن تحدَّ  •

والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، 
والمؤهالت العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، 

ومستوى األداء.
األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في   •

تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من 
ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية   •
والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.

أن ُتعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند   •
التعيينات الجديدة.

تبين حاالت إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا   •
تبين أنها تقررت بناًء على معلومات غير دقيقة 

قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية 
وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على 

مكافآت غير مستحقة.
تنظيم منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة   •
واإلدارة التنفيذية سواء أكانت إصدارًا جديدًا أم أسهمًا 

اشترتها الشركة.

تم تحديد ومنح المكافآت ألعضاء مجلس   •
اإلدارة واللجان بناء على السياسة المعتمدة من 

الجمعية العامة ووفقًا للمعايير التالية:
وفقًا لما نص عليه نظام الشركة األساس   •

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وبشرط أال يتجاوز 
ما يحصل عليه كل عضو حدود ما نص عليه 

نظام الشركات ولوائحه، تحدد لوائح عمل اللجان 
مكافآت أعضاء اللجنة وبدالت الحضور.

تناسب المكافأة مع عدد االجتماعات التي   •
يحضرها عضو )المجلس أو اللجنة( وحجم 

مشاركته في النشاطات المرتبطة بعمل 
المجلس أو اللجنة.

أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع   •
اختصاصات العضو واألعمال والمسؤوليات 

التي يقوم بها ويتحملها باإلضافة إلى األهداف 
المحددة من قبل مجلس اإلدارة والمراد 

تحقيقها خالل السنة المالية.
يجب أن تكون المكافأة مبينة على توصية لجنة   •

المكافآت والترشيحات بالشركة.
يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة غير   •

المستقلين نسبة من األرباح بشرط أال تتجاوز 
هذه النسبة 10٪ وتصرف حسب ما نص عليه 

نظام الشركات ولوائحه ونظام الشركة األساس.
يجب أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول   •

الستقطاب أعضاء مجلس ولجان ذوي كفاءة 
وخبرة مناسبة.

يجوز أن تكون المكافآت متفاوتة المقدار بحيث   •
تعكس مدي خبرة العضو واختصاصاته والمهام 

المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي 
يحضرها وغيرها من االعتبارات.

يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   •
المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها 

الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير 
مباشر على ربحية الشركة.

يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة   •
مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة 

من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو 
مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية – 

بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في 
الشركة، وذلك باإلضافة إلى المكافأة التي يمكن 

أن يحصل عليها بصفته عضوًا في مجلس اإلدارة 
وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، 

وفقًا لنظام الشركات ونظام الشركة األساس.

سياسة المكافآت 
والتعويضات 
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ج(  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
المكافآت الثابتة

مبلغ 
معين

بدل 
حضور 

جلسات 
المجلس

مجموع 
بدل 

حضور 
جلسات 

اللجان

مزايا 
عينية

مكافأة 
األعمال 

الفنية 
واإلدارية 

واالستشارية

رئيس 
المجلس أو 

العضو
المنتدب أو 
أمين  السر 
أن كان من 

ألعضاء

المجموع  
الكلى

187,000---160,00012,00015,000أ. فيصل عمر السقاف

218,000---200,00015,0003,000أ. أحمد مبارك الدباسي

172,000----160,00012,000أ. طارق مطلق المطلق

577,000---520,00039,00018,000المجموع لألعضاء المستقلين

218,000---200,00015,0003000أ. عماد عبدالقادر المهيدب

190,000---160,00012,00018,000م. عبدالله عبد الرحمن المعمر

184,000---160,00012,00012,000أ. عبد االله عبدالله أبو نيان

245,000---200,00015,00030,000أ. خالد صالح الخطاف

242,000---200,00015,00027,000أ. مصعب سليمان المهيدب

1,079,000---920,00069,00090,000المجموع لألعضاء غير التنفيذيين

* مع العلم انه ال توجد أي مبالغ تم سدادها نظير البنود التالية )نسبة من األرباح – مكافأة دورية – خطط تحفيزية قصيرة أو طويلة 
األجل – األسهم الممنوحة – مكافأة نهاية الخدمة – بدل المصروفات(.

إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من   •
تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم 

حضوره ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون 
عذر مشروع، فال يستحق هذا العضو أي مكافآت 

عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب 
عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن 

تلك الفترة.
تم تحديد ومنح المكافآت لإلدارة التنفيذية بناء   •

على السياسة المعتمدة من الجمعية العامة 
للشركة ووفقًا للمعايير التالية:

يجب أن تكون المكافأة مبينة على توصية لجنة   •
المكافآت والترشيحات بالشركة.

يتم منح كبار التنفيذين مكافآت بناء على تقييم   •
األداء، باإلضافة إلى التعويضات والمكافآت 

الثابتة حسب عقودهم والمكافآت في شكل 
أسهم بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات 

التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات.

تشمل معايير األداء الرئيسية على مستوى   •
الشركة مجموعة من األهداف قصيرة األجل 

وأخرى طويلة األجل وتشمل مؤشرات الربحية 
والمالءة والسيولة والنمو. وتضمن عملية إدارة 

األداء تسلسل جميع األهداف بشكل سليم 
على جميع مستويات الشركة وصوال إلى وحدات 

األعمال والموظفين المعنيين.
تتم مراقبة تطبيق معايير األداء التي تصرف   •

بناء عليها المكافآت لكبار التنفيذين والعاملين 
وكذلك مراقبة مدي مالئمة هذه المعايير 

للمكافآت الممنوحة.
تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية   •

المطلوبة لجذب واالحتفاظ بالموظفين 
المؤهلين واألكفاء والحفاظ على المستوى 

العالي من المهارات الذي تحتاج إليه الشركة.
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د(  مكافآت أعضاء لجان مجلس اإلدارة

األسماء
المكافآت الثابتة 

)عدا بدل حضور 
الجلسات(

بدل حضور 
جلسات

المجموع

100,00015,000127,000أ. فيصل السقاف

25,000300043,000أ. أحمد الدباسي

125,00018,000170.000المجموع  لألعضاء للمستقلين

25,000300043,000أ. عماد المهيدب

75,00018,000105,000م. عبدالله المعمر

40,00012,00064,000أ. عبد االله أبو نيان

100,00030,000145,000أ. خالد الخطاف

90,00027,000132,000أ. مصعب المهيدب

330,00090,000489,000المجموع لألعضاء  لغير التنفيذيين

* مع العلم انه ال توجد أي مبالغ تم سدادها نظير البنود التالية )نسبة من األرباح – مكافأة دورية – خطط تحفيزية قصيرة أو طويلة 
األجل – األسهم الممنوحة – مكافأة نهاية الخدمة – بدل المصروفات(.

ه(  مكافآت كبار التنفيذيين )األرقام باأللف ريال(

خمسة من كبار 
التنفيذيين ممن 

تلقوا اعلي المكافآت 
والتعويضات من 
ضمنهم الرئيس 
التنفيذي والمدير 

المالي.

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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إجمالي المبالغ 
المدفوعة

4,9563,172-8,1282.210250--2,460571-11,134
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اإلقرارالفقرة م

1
أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي 

جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل 
عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

ال تنطبق

2
توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم 

وجوده - الشركة لديها إدارة للمراجعة الداخلية منذ العام 2013م.
ال تنطبق

3
توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض 

المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائل أو 
تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها.

ال تنطبق

4

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء 
مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب 
المادة )45( من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية 

األخيرة.

ال تنطبق

5
وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق 

اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض 
حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

ال تنطبق

6
وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية 

أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
ال تنطبق

7
وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة 
األوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك 

التي اشترتها شركاتها التابعة.
ال تنطبق

8
بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار 

التنفيذيين عن أي مكافآت.
ال تنطبق 

ال تنطبقبيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.9

ال تنطبقبيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.10

إقرارات مجلس اإلدارة وفقًا 
ألنظمة هيئة السوق المالية 

للعام 2017 م
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كما يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

11
أ.     أن سجالت الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح.

أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أس سليمة وُنفذ بفاعلية. ب. 
ج.   أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

12
بأنه ال يوجد أي اختالفات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين.

13
ن من  لم يتم التوصية باستبدال مراجع الحسابات خالل العام 2017م قبل انتهاء الفترة المعيَّ

أجلها.

14
ال توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة وفقًا لتقريره عن العام 

المالي 2017م.

لم يقدم مراجع الحسابات إلى خدمات استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب بهذه الخصوص.15

16
لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد خالل 

العام المالي 2017م.

17
لم يتلق رئيس مجلس اإلدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من األعضاء 

أو أكثر خالل العام المالي 2017م.

18
تؤكد الشركة أنها لم تتسلم أي طلب من مساهمين يملكون 5٪ من رأس المال أو أكثر 

بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خالل العام المالي 
2017م.

19
لم يتلق رئيس مجلس اإلدارة بالغ من أي عضو من أعضاء المجلس بخصوص مصالح له في 

أي تعامالت مع الشركة ولم يطلب أي منهم ترخيص بممارسة أعمال منافسة )باستثناء ما تم 
اإلفصاح عنه في هذا التقرير بخصوص المعامالت مع األطراف ذوي العالقة(. 

20
تؤكد الشركة بأنها لم تضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه 

المكفولة بموجب األنظمة واللوائح.

21
لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قروض 

يعقدها أي منهم مع الغير.

لم يقم مجلس اإلدارة بإبراء أي من مديني الشركة من التزاماتهم خالل العام المالي 2017م.22
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توصيات وقرارات مجلس اإلدارة 
الهامة خالل العام المالي 2017 م

التسلسل الزمني ألهم قرارات مجلس اإلدارة خالل العام 2017م.

قرار اعتماد هيكل الحوكمة والمخاطر وااللتزام وميثاق إدارة االلتزام بالشركة بتاريخ 18 يناير 2017م بناء على   •
توصية لجنة المراجعة.

قرار اعتماد القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المالية 2016م بتاريخ 14 مارس 2017م بناء على توصية لجنة   •
المراجعة.

قرار اعتماد تقرير مجلس اإلدارة السنوي ونموذج اإلفصاح رقم )8( عن العام المالي 2016م بتاريخ 14 مارس 2017م.  •

قرار اعتماد القوائم المالية األولية للربع األول من العام المالي 2017م بتاريخ 10 مايو 2017م بناء على توصية لجنة   •
المرجعة.

قرار اعتماد التشكيل الجديد للجنة المكافآت والترشيحات من أربعة أعضاء برئاسة عضو مجلس إدارة مستقل   •
بتاريخ 14 مارس 2017م.

قرار اعتماد القوائم المالية األولية للربع الثاني من العام المالي 2017م بتاريخ 30 يوليو 2017م بناء على توصية لجنة   •
المرجعة.

قرار اعتماد القوائم المالية األولية للربع الثالث من العام المالي 2017م بتاريخ 22 أكتوبر 2017م بناء على توصية   •
لجنة المرجعة.

قرار اعتماد الئحة حوكمة الشركة واللوائح المرفقة بها بتاريخ 30 أكتوبر 2017م بناء على توصية لجنة المراجعة   •
ولجنة المكافآت والترشيحات.

قرار تعين عضو من خارج المجلس بلجنة المكافآت والترشيحات وإعادة تشكيل اللجنة من ثالثة أعضاء برئاسة   •
عضو مجلس إدارة مستقل بتاريخ 30 أكتوبر 2017م بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

توصيات المجلس الهامة خالل العام 2017م.

أوصى مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2017م بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2016م   •
على السادة المساهمين المالكين ألسهم الشركة بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية )يوم 

االستحقاق( والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع األوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي 
تاريخ االستحقاق، وبلغ إجمالي المبلغ الموزع 37,500,000 ريال.

أوصي مجلس أدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2017م بتعديل نظام حوكمة الشركة واللوائح   •
التابعة له بما يتوافق مع الئحة حوكم الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 13 فبراير 2017م تحت 

إشراف لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات وتم اعتماد التعديالت بتاريخ 30 أكتوبر 2017م..

أوصي مجلس إدارة الشركة الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 5 ديسمبر 2017م بالتصويت على   •
الئحة عمل لجنة المراجعة والئحة عمل لجنة المكافآت الترشيحات وسياسة وإجراءات العضوية في مجلس 

اإلدارة، وسياسة المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية، وسياسة المسؤولية 
االجتماعية للشركة بعد تعديلهما.

أوصي مجلس إدارة الشركة بتعين استشاري لألشراف على نشطات الشركة فيما يتعلق بشؤون المساهمين   •
واستشاري آخر لألشراف على خطة الشركة لالستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية العام 2018م.  وتم 

التعاقد معهم بناء على توصية المجلس وتم التعاون معهم خالل العام.

أوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2017م بإنشاء برنامج األسهم   •
المخصصة للموظفين التنفيذيين وتفويض مجلس اإلدارة في تعديل برنامج األسهم المخصصة للموظفين 
التنفيذيين متى دعت الحاجة لذلك، وإتمام الشراء على عدة مراحل أو مرحلة واحدة بحسب ما يراه مناسبًا وذلك 

خالل أثني عشر شهرًا من تاريخ موافقة الجمعية ووافقت الجمعية على التوصية ولم يتم تفعيل البرنامج حتى 
31 ديسمبر 2017م.
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تعد شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق   •
إحدى أكبر مصانع الورق في منطقة الشرق األوسط 

وإفريقيا، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات 
الورقية للعمالء في جميع أنحاء العالم، حيث 

تخدم الشركة مجموعة واسعة من الصناعات في 
قطاعي ورق والتعبئة والتغليف، بما في ذلك البناء 

واألثاث على نطاق واسع، إن نهج الشركة المبتكر 
في ممارسة األعمال يتيح لها تحقيق منافع بيئية 
واقتصادية كبيرة لسوقها المحلية، تقوم الشركة 
بتصدير منتجاتها من المملكة العربية السعودية 
إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا، جنوب آسيا واألميركتين وأوروبا.

تحصل الشركة على المواد الخام الرئيسية من عدة   •
مواقع في جميع أنحاء المملكة والدول المجاورة 

وذلك من خالل شركتها التابعة شركة تجميع وتدوير 
المخلفات المحدودة )واسكو( المملوكة بالكامل 
للشركة، وهي من أكبر الشركات الرائدة في مجال 

إدارة النفايات وتجميع الورق.
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنتاج ورق   •

التعبئة والتغليف والورق الصناعي ويشمل ورق 
التعبئة والتغليف)ورق الفلوتنح، ورق التستالينر، 
ورق الفلوتنج نصف الكيميائي،  كما يشمل الورق 

الصناعي وتراعي الشركة أعلي معايير الجودة والحفاظ 
على البيئة عند إنتاجها لهذه المنتجات.

تبلغ الطاقة اإلنتاجية للشركة 475 ألف طن سنويًا   •
من روالت الورق البني وهي من كبري الشركات 

في المنطقة من حيث الطاقة اإلنتاجية واالنتشار 
الجغرافي للمبيعات. 

المحتوي المحلي للمنتج النهائي للشركة يزيد   •
عن 80٪ حيث أن الشركة تعيد تدوير ورق الكرتون 

المجمع بواسطة شركتها التابعة واسكو وتحوله 
إلى منتج تام يستخدم في مصانع تحويل الورق البني 

وصناعة التعبئة والتغليف.

نسبة السعودة بالشركة تبلغ 45٪ تقريبًا وتحافظ   •
على النطاق البالتيني منذ العام 2014م.

تصدر الشركة ما يزيد عن 40٪ من منتجاتها إلى   •
األسواق الخارجية )أفريقيا- أوربا – أمريكا الجنوبية – 

وشرق آسيا(
الشركة هي الراعي الرسمي للمعهد العالي للتقنيات   •

الورقية والصناعية بجدة وهو منظمة غير ربحية 
هدفها تخريج المؤهلين للعمل بمصنع الشركة 

وتدريب الشباب السعوديين على تقنيات الورق 
ويعمل المعهد تحت إشراف المؤسسة العامة 

للتدريب التقني والمهني.
الشركة لها العديد من النشاطات في مجال   •

المسئولية االجتماعية والتثقيف البيئي وحصلت 
على عدة جوائز في هذا المجال.

الشركة تراعي اعلى معايير الجودة والمتطلبات البيئة   •
في عمليتها التشغيلية من حيث إعادة تدوير الورق 

والمياه المستخدمة في الصناعة ومعالجة المياه 
قبل صرفها.

تمتلك الشركة شركة تابعة لتدوير وتجميع   •
المخلفات )واسكو( وهي متخصصة في تجميع 

المواد القابلة للتدوير ولها العديد من االستثمارات 
في مقالب البلديات في معظم أنحاء المملكة وهي 

التي توفر المواد الخام الالزمة لمصنع الشركة وتبلغ 
طاقتها التجمعية نصف مليون طن سنويًا. 

نبذة عن الشركة والشركات 
التابعة لها
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500,000,000 ريالراس المال المصرح بـه•

50,000,000 سهمعدد األسهم المصدرة )جميع أسهم الشركة أسهم عادية( *•

24,049,470 سهمعدد األسهم الحرة حسب سجالت تداول. **•

500.000.000 ريالرأس المال المدفوع•

10 ريالالقيمة االسمية للسهم•

10 ريالالقيمة المدفوعة للسهم•

والجدير بالذكر أن جميع الشركات التابعة ذات مسؤولية 
محدودة وتعمل بالتكامل مع شركتهم األم حيث تقوم 

شركات تجميع وفرز الورق وفرعها بإمداد مصنع الورق 
بالخامات الالزمة لإلنتاج باإلضافة إلى تجارتها في باقي 

األنواع التي ال يحتاجها المصنع بهدف تحقيق الربح عن 
طريق بيع الفائض في األسواق المستهدفة.

ب(  تفاصيل األسهم وأدوات الدين 
الصادرة لكل شركة تابعة

جميع األسهم وأدوات الدين مصدرة باسم شركة   •
الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق وباقي الشركات 

مملوكة بالكامل لها.
رأس مال الشركة واألسهم الحرة كما في 2017/12/31م.  •

* إقرار: ليس لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية 
خاصة في التصويت – سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة 

أو منسوبيها - وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية 
متساوية القيمة االسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها 

من الحقوق حسب النظام.

** عدد األسهم الحرة يتغير من فترة إلى أخرى وفقًا لحركة تداول 
أسهم الشركة اليومية بيعًا وشراًء في سوق األسهم، علمًا بأن 

عدد األسهم الحرة قد تم تسجيلها من موقع تداول بتاريخ 03 
يناير 2018م.

أ(  الشركات التابعة

النشاطرأس المالاسم الشركة
دولة 

التأسيس
دولة النشاط

نسبة 
الملكية

20 مليون ريالتجميع وتدوير المخلفات
تجميع وتجارة 

الورق المستعمل
السعودية

السعودية ودول 
الخليج وأخرى

٪100

100 ألف ريالاإلنجازات المتخصصة
تجميع وتجارة 

الورق المستعمل
100٪السعوديةالسعودية
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التغير%النسبةالرصيد نهاية العامالرصيد بداية العاماالسم#

--23.23٪11.619.50011.619.500شركة عبد القادر المهيدب وأوالده1

--23.23٪11.619.60011.619.600شركة الفانا القابضة 2

0.50٪9.5٪5.000.0004.750.000عبدالله عبد الرحمن المعمر 3

د(  عدد طلبات سجل المساهمين خالل العام 2017م

أسباب الطلبالتاريخم

بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق االستثمارية10 أبريل 12017

اجتماع الجمعية العامة غير العادية23 مايو 22017

سجل األسهم بغرض توزيع األرباح25 مايو 32017

بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق االستثمارية15 يونيه 42017

بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق االستثمارية14 سبتمبر 52017

بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق االستثمارية09 أكتوبر 62017

بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق االستثمارية29 نوفمبر 72017

اجتماع الجمعية العامة العادية5 ديسمبر 82017

بيانات ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بنهاية العام.31 ديسمبر 92017

ج(  ملكية كبار المساهمين التي تزيد عن 5٪ من أسهم الشركة كما في 
2017/12/31م
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2017الحدث#

19 ينايراإلعالن عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 31-12-2016 )اثنا عشر شهرًا(1

اإلعالن عن اآلثار الجوهرية الناجمة عن التحول لمعايير المحاسبة الدولية IFRS على 2
القوائم المالية للشركة. وإعداد أول قوائم وفقًا للمعايير الدولية.

30 يناير

3
اإلعالن عن تجديد اتفاقية تسهيالت ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مع 

البنك السعودي الفرنسي
20 فبراير

15 مارساإلعالن عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2016م 4

5
اإلعالن عن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 

2016م.
15 مارس

17 إبريلاإلعالن عن نشوب حريق في إحدى ساحات تخزين الورق المستعمل.6

7
اإلعالن عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع 

األول(.
4 مايو

24 مايواإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع األول(.8

29 مايواإلعالن عن تاريخ وطريقة صرف األرباح عن العام المالي 2016م.9

10
اإلعالن عن توقيع اتفاقية تسهيالت ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمي مع 

بنك الكويت الوطني
31 يوليو

31 يوليواإلعالن عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30-06-2017 )ستة اشهر(.11

12
اإلعالن عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية 

بقبول شكوى اإلغراق المقدمة من الشركة.
1 أغسطس

23 أكتوبراإلعالن عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30-09-2017 )تسعة اشهر(.13

14 نوفمبراإلعالن عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(.14

6 ديسمبراإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة للشركة )االجتماع األول(.15

16
االحتفال بتسليم الشركة جائزة الملك خالد عن التنافسية المسؤولة عن العام 2017م - 

المركز الثالث
11ديسمبر

أهم األحداث والقرارات خالل 
العام المالي 2017م
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الخطط واآلفاق المستقبلية

تسعي الشركة دائما إلى تطوير منتجاتها وخطوط 
إنتاجها وزيادة طاقتها اإلنتاجية لمواصلة النجاحات 

والحفاظ على وضعها الريادي وتلبية احتياجات األسوق 
المحلية والعالمية من الطلب على منتجاتها كما تطور 

الشركة بنيتها التحتية والخدمات المساندة لخطوط 
اإلنتاج بهدف المحافظة على الصدارة دائما باعتبارها من 

أكبر منتجي الورق بالشرق األوسط وشمال إفريقيا كما 
تسعى الشركة إلى تعظيم أرباح المساهمين باتباعها 

االستراتيجيات التالية:

بناء القدرات البشرية وتعزيز القدرات الفنية بالتدريب   )1
وبتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمحافظة على 

الكوادر المتميزة.

االستمرار في بناء والمحافظة على قاعدة عمالء   )2
دائمين للشركة عالميًا وإقليميا وذلك بتقديم 

خدمات ومنتجات بجودة عالمية لتلبية طموحات 
وتطلعات هؤالء العمالء.

دعم وزيادة وتطوير الطاقات اإلنتاجية لتوسيع أعمال   )3
الشركة، وتلبية طلبات عمالئها.

المرونة في العمليات والتنوع في منتجات الشركة   )4
وقدرتها على االستجابة مع اتجاهات السوق بإدخال 

منتجات جديدة.
التوسع في استخدام المواد الخام التي كان من   )5

الصعب استخدامها من قبل بواسطة عجان الورق 
المحوري لخفض التكاليف.
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أنشطة المسؤولية 
االجتماعية

تمثل المسؤولية االجتماعية لشركة الشرق األوسط 
لصناعة وإنتاج الورق جزءًا أساسيًا من قيمها وإطار عملها 

والهدف منها هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
للمجتمع الذي تعمل به مع التزامها المستمر بالتصرف 

أخالقيًا وبمسؤولية وبشفافية لتعزيز مكانتها 
التنافسية في األسواق وتتبع الشركة أسلوب التكامل 

مع نموذج التشغيل وذلك بدمج وظيفة المسؤولية 
االجتماعية للشركة في عمليات الشركة اليومية، فضال 

عن ترجمة االلتزام تجاه المسؤولية االجتماعية إلى 
أهداف محددة ومضمنة في سياسات وإجراءات وأهداف 

الشركة المستقبلية.

وتلتزم الشركة بابتكار ممارسات مستدامة في األعمال 
التجارية تلبي احتياجات الحاضر دون المساس برفاهية 

أجيال المستقبل، وتتعهد بإعداد استراتيجيات تمكنها 
من التحرك لألمام نحو االستدامة وتعزيز القيمة المقدمة 

لعمالئنا.

وخالل العام 2017م قامت الشركة بتعديل ثاني لسياسة 
المسؤولية االجتماعية للشركة وفقًا ألفضل الممارسات 

وتمت المشاركة في العديد من النشاطات الخاصة 
بحماية البيئة والمسؤولية االجتماعية مثل: 

المشاركة مع مؤسسة النبتة التعلمية شريك   •
المسؤولية االجتماعية للشركة، بهدف تعزيز الوعي 

االجتماعي والبيئي عند النشأ حول موضوع إعادة 
تدوير النفايات وحماية البيئة من خالل التوعية 

بأهمية عملية إعادة التدوير للبيئة والمجتمع، ولقد 
شاركنا في عدد من البرامج التوعوية التي تشمل 

أطياف مختلفة من المجتمع المحلي مثل "ورشة 
عمل حكاية نفاية" والتي بلغ عدد المستفيدات منها 
(1006 مستفيدة(، إلى جانب تدريب عدد )46( مدربة على 

تقديم نفس ورشة العمل.
المشاركة كراعي لفاعليات مبادرة نفرزها وهي مبادرة   •

بيئية وتوعوية الهدف منها نشر الوعي البيئي 
وتعزيز مبادئ االستدامة من خالل إشراك المواطن 

في الحمالت والمبادرات المجتمعية بما يتوافق 
مع تطلعات رؤية التحول الوطني 2030م، وتوعية 

المجتمع باألضرار المترتبة على تراكم النفايات 
الصلبة، والتعريف بأهمية الفرز، وحث المجتمع 

ممارسة عملية الفرز داخل البيوت وخارجها، وتحتوي 
الفعالية على أنشطة بيئية ترفيهية تفاعلية لجميع 

الفئات العمرية.

المشاركة في مهرجان جدة التاريخي بنشر عدد من   •
حاويات التجميع الخاصة بكل نوع من النفايات وذلك 

بتعويد وتدريب مرتادي الحدث االجتماعي على فرز 
النفايات التي يخلفونها وذلك بمشاركة عدد من 

الشباب المتطوعين لتوجيه الزائرين لفرز نفاياتهم 
وكان الفرز يتم على الثالث أنواع من المخلفات )ورق 
– بالستيك - وعلب معدنية( وخالل هذه الفعالية تم 

تجميع ما يقرب من خمسة أطنان من الورق.
المشاركة مع جمعية أيتمانا )مواكب األجر( لجمع   •

المخلفات الورقية من خالل التنسيق مع فريق 
المسؤولية االجتماعية ضمن مركز تجميع في 

الجمعية ثم بيع المخلفات المجعة عن طريقهم 
لشركة واسكو وتعود األرباح إلى الجمعية.

لدى الشركة عدة شراكات مع عدد من المؤسسات   •
التعليمية ومؤسسات األعمال، مثل شراكتنا مع 
مشروع الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز 

تحت عنوان “ال ترمها بل أوقفها”، هذا المشروع الذي 
يستهدف قاطني الحرم الجامعي من طلبة وطالبات 

وأساتذة.
المشاركة في مبادرة أتخيل - هي واحدة من األنشطة   •

البيئية التفاعلية لشركة )عوالم( لألطفال، لصنع 
األلعاب من صناديق الورق المقوى كمبادرة لزيادة 

الوعي البيئي لدي األطفال.
المشاركة في زراعة 4 ماليين شجرة بحلول عام 2020 -   •

وهي إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة - التي 
تعهدت فيها شركة مبكو بالمشاركة والمساهمة

كما فازت مبكو بجائزة الملك خالد للتنافسية   •
المسؤولة للعام 2017 المركز الثالث، تحت رعاية خادم 

الحرمين الشریفین حفظه الله.
اعتماد اتفاقية مع جامعة الطائف - لنشر الوعي   •

البيئي وجمع وفرز النفايات،
الحصول على جائزة مؤسسة الملك خالد في تحقيق   •

اعلى معيار في الموردين المحليين
الحصول على جائزة أفضل مدير مصنع ورق على   •

)PPI Awards( مستوي مصانع الورق في العالم من
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إن نشاط الشركة، وظروفها المالية، وتوقعاتها 
المستقبلية. ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية قد 

تتأثر سلبًا بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت أي من 
المخاطر التالية، أو إذا ما حدثت أية مخاطر آخري لم يتسن 

تحديدها في الوقت الحاضر، والشركة كأي كيان صناعي 
تتعرض لمثل هذه المخاطر خالل ممارستها ألنشطتها 

وتتخذ الشركة كافة اإلجراءات الممكنة وتضع السياسات 
وتقدم الدعم والمعلومات الكافية لقسم المخاطر 

واالمتثال للتقليل من أثار هذه المخاطر على أداء الشركة 
وفي عام 2017 م، وتمشًيا مع خطة الشركة في دعم نظام 

الرقابة الداخلية تم تأسيس إدارة للمخاطر وإدراجها 
بالهيكل التنظيمي المعتمد بالشركة، لتقوم باإلدارة 

والتوجيه المستمر في كيفية تنفيذ سياسة إدارة 
المخاطر، ويتم ذلك من خالل توفير الرقابة والحد من 

الممارسات الخطرة على نطاق  أعمال الشركة  المختلفة 
وعن طريق التقييم والتصدي للتحديات والمخاطر وإعداد 

التقارير. 

1-  استراتيجية إدارة المخاطر بالشركة
تتمثل استراتيجية إدارة المخاطر في عملية األخذ   •

بالمخاطر المحسوبة، وهي الوسيلة النظامية لتحديد 
المخاطر وترتيب أولوياتها وتطبيق االستراتيجيات 

للتقليل من المخاطر، حيث تتضمن كال من الوقاية 
من المخاطر المحتملة واالكتشاف المبكر للمشاكل 

الفعلية، فهي عملية مستمرة تشترك فيها الموارد 
البشرية على جميع مستويات الشركة.

ن  إن اإلعداد الجيد الستراتيجية إدارة المخاطر يمكِّ  •
اإلدارة من معرفة الخطر وتحليله باستخدام الطريقة 

المناسبة، ثم إيجاد الحل المناسب الذي يزيل ذلك 
الخطر أو يقلل من آثاره.

الخطوات األساسية لبناء استراتيجية إلدارة   •
المخاطر في الشركة يمكن حصرها بسلسلة 

مستمرة من خمس خطوات:
تقييم البيئة - وذلك بوضع قواعد لكيفية النظر   
للخطر وكيفية التعامل معه من قبل العاملين 

في الشركة، حيث يضمن ذلك تحديد فلسفة إدارة 
المخاطر. كما أن تحديد األهداف من قبل اإلدارة 

يمكنها من تمييز األحداث المحتملة التي تؤثر على 
إنجازها.

تميز / تحديد المخاطر - وذلك باإلجابة على السؤالين:   
ماذا يمكن أن يحدث؟ وكيف يمكن أن يحدث؟ 

فاألحداث الداخلية والخارجية تؤثر على إنجاز أهداف 
الشركة، ويجب َأن تميز اإلدارة بين المخاطر والفرص.

تحليل المخاطر -  يتم هذا التحليل بأخذ إمكانية   
حدوث الخطر ودرجة تأثيره على أهداف الشركة بعين 
االعتبار، حتى يتم تحديد قاعدة واضحة للكيفية التي 

يجب أن تدار بها المخاطر المقيمة. 
تقييم المخاطر - تقدر اإلدارة المخاطر المحتملة   
الحدوث وتختار ردود فعل للخطر: تجنب، قبول، 
أو تخفيض اآلثار المترتبة، وتطور اإلدارة بعد ذلك 

مجموعة نشاطات لترتيب المخاطر حسب أولويتها.
مناقشة / معالجة المخاطر - في هذه المرحلة يتم   

تحديد البدائل االستراتيجية الممكنة للسيطرة 
على الخطر، ثم اختيار البديل االستراتيجي األمثل 

منها، والذي على ضوئه تطور خطط لمعالجة الخطر 
تتضمن الوسائل الالزمة لذلك.

هذه الخطوات الخمسة ترافقها عملية مستمرة   •
من الرقابة تقوم بها إدارة المخاطر، وذلك بالمراقبة 
وإجراء التعديالت حسب الضرورة، فهذه النشاطات 

الرقابية قد تكون منفصلة لكل خطوة من الخطوات 
الخمسة السابقة، َأو قد تكون مجتمعة.

2-  أساليب التعامل مع المخاطر
بعد أن تتم عملية التعرف على المخاطر وتقييمها، فإن 
جميع التقنيات المستخدمة للتعـامل معها تقع ضمن 

واحدة أو أكثر من األربع مجموعات الرئيسية التالية:
النقل: وهي وسائل تساعد على قبول الخطر من قبل 
طرف آخر، وعادة ما تكون عن طريق العقود أو الوقاية 
المالية، فالتأمين هو مثال على نقل الخطر عن طريق 

العقود.
التجنب: وتعني محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى 

حدوث خطر ما، ومثال على ذلك عدم شراء ملكية مـا أو 
الدخول في عمل ما لتجنب تحمل المسؤولية القانونية. 

إن التجنب يبدو حال لجميع المخاطر ولكنه في الوقت 
ذاته قد يؤدي إلى الحرمان من الفوائد واألرباح التي كان 

من الممكن الحصول عليها من النشاط الذي تم تجنبه.
التقليص: وتشمل طرقا للتقليل من حدة الخسائر 

الناتجة عن الخطر، ومثال على ذلك شركات تطوير 
البرمجيات التي تتبع منهجيات للتقليل من المخاطر، 

وذلك عن طريق تطوير البرامج بشكل تدريجي.
القبول: وتعني قبول الخسائر عند حدوثها، فهذه 

الطريقة تعتبر استراتيجية مقبولة في حالة المخاطر 

المخاطر المتعلقة بنشاط 
الشركة وشركاتها التابعة 

وعملياته
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الصغيرة، والتي تكون فيها تكلفة التأمين ضد الخطر 
على مدى الزمن أكبر من إجمالي الخسائر. وعليه، فكل 

المخاطر التي ال يمكن تجنبها أو نقلها يجب القبول بها، 
وتعد الحرب أفضل مثال على ذلك حيث ال يمكن التأمين 

على الممتلكات ضد الحرب.

3-  أنواع المخاطر التي قد تواجه 
الشركة وشركاتها التابعة

أ(  مخاطر التقلبات االقتصادية والسياسية:
تشهد بعض دول المنطقة بعض التقلبات السياسية 

والتي قد تؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للشركة وتحد 
من الوصول إلى بعض العمالء في تلك الدول ومن ضمن 

أهداف الشركة االستراتيجية وسياسة إدارة المخاطر 
لديها الوصول إلى أسواق جديدة لتعويض ما تفقده من 
عمالء في مناطق الصراعات. كما أن الشركة يتأثر أدائها 
بالظروف االقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي وال 

يمكن للشركة أن تتنبأ بوقت وقوة أو مدة أي تباطؤ 
اقتصادي أو انتعاش اقتصادي الحق.

ب(  المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة 
وشركاتها التابعة وعملياتها:

مخاطر االعتماد على موظفين رئيسيين: يعمل   -1
على إدارة الشركة نخبة من أفضل الكفاءات اإلدارية 

والفنية وعدم استمرار هذه الكفاءات في العمل من 
اهم المخاطر المؤثرة في تطوير واستمرار الشركة 
لذلك تحرص الشركة وشركاتها التابعة دائما على 

توفير المناخ المشجع على االستمرارية واإلبداع في 
العمل وتدعيم فريق العمل بالشركة بالكفاءات 

المؤهلة لتحمل المسئولية في المستقبل واستالم 
ذمام األمور من القيادات التي أشرفت على تدريبهم 

على مهارات الوظيفة. 
مخاطر عدم توفر المواد الخام وتقلب أسعارها:   -2

تتأثر إيرادات وأرباح الشركة وشركاتها التابعة باألسعار 
السائدة للسلع والمواد الخام وخاصة مخلفات 

الورق وتتأثر كذلك بمدي توافرها في األسواق والتي 
بطبيعتها عرضة لتقلبات سريعة وواسعة النطاق، 
لذلك تحرص الشركة دائما على دعم أعمال الشركة 

التابعة )واسكو( ومساندتها في مواجهة المنافسين 
لتقوية مركزها التنافسي في األسواق باعتبارها الذراع 

االستراتيجي للشركة في توفير احتياجات الشركة من 
المواد الخام وبالسعر المناسب.

مخاطر إمدادات الطاقة: تعتمد الشركة في إمدادات   -3
منشئاتها من الوقود على عقد توريد وقود من شركة 

أرامكو السعودية ومن الممكن أن ترتفع أسعار 
الوقود الذي تقوم شركة أرامكو السعودية بتوريده 
إلى الشركة، وقد ال تتمكن الشركة من زيادة أسعار 

منتجاتها بنسبة تعكس قيمة الزيادة في أسعار 
الوقود المورد إليها، مما سيؤثر سلبًا على أعمال 

الشركة وتوقعاتها المستقبلية، لذلك تقوم الشركة 
بدعم المبادرات الداخلية لخفض التكاليف للتقليل 

من أثار ارتفاع أسعار الطاقة في حالة حدوثها.
مخاطر موقع الشركة الجغرافي: يقع مصنع الشركة   -4

بمنطقة الخمرة بمدينة جدة في منطقة صناعية 
خاصة على قطعة أرض مملوكة بالكامل للشركة، 

وتمتلك الشركة كافة التراخيص الالزمة لمزاولة 
نشاطها في موقعها الحالي وتحرص على تجديدها 

في المواعيد القانونية وفي حال صدور أنظمة جديدة 
تمنع استمرارية تواجد المصانع خارج المدن الصناعية 

التابعة لهيئة المدن الصناعية )مدن(، سوف يؤثر 
ذلك على أعمال الشركة ووضعها المالي.

المخـاطر التشغيلية والتوقف غير المتوقع   -5
لألعمال: يتألف مصنع الشركة من عدة خطوط إنتاج 

وآالت لصناعة الورق.  وبالتالي فإذا ما طرأ أي أمر من 
شأنه التأثير على أعمال المصنع سلبًا، سواء ألسباب 

فنية )كانقطاع إمدادات الكهرباء أو الطاقة أو المياه( 
أو تعرضه ألي حادث أو طارئ ال قدر الله يؤثر على 

استمرارية أعماله مما سيؤثر بشكل جوهري على 
نتائج الشركة التشغيلية والمالية. وتتخذ الشركة 

كافة التدابير االحتياطية للتقليل من هذه المخاطر 
حيث تمتلك الشركة محطة لتوليد الطاقة الكهربية 

التي تغطي احتياجاتها وكذلك ترتبط بعقود 
واتفاقيات طويلة األمد مع أكثر من جهة لتوريد 
كميات المياه الالزمة للصناعة كما إنها تحتفظ 

بغطاء تأميني يشمل التعويض عن انقطاع األعمال 
كما أن خطوط اإلنتاج تعمل باستقاللية تامة عن 

بعضها البعض حتى ال يتأثر أي منهم بتوقف األخر.
المخاطر المرتبطة بالنقل: تعتمد الشركة على   -6

مقدمي خدمات نقل خارجيين لنقل منتجاتها 
لعمالئها. وأي انقطاع في خدمات النقل هذه قد تؤثر 
بشكل مؤقت على قدرة الشركة على توريد منتجاتها 
لعمالئها والذي يمكن أن يؤثر سلبا على نتائج أعمال 

الشركة وتحرص الشركة دائما على بناء شركات 
استراتيجية وتوقيع اتفاقيات مع عدة شركات تقدم 

خدمات النقل للحرص على استمرارية توافر هذه 
الخدمات دائما بالجودة والسعر المنافس.
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ج(  المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع:

المخاطر المتعلقة بأسعار المنتجات: يتأثر األداء   -1
المستقبلي للشركة بقدرتها على الحفاظ على 

أسعار مناسبة لمنتجاتها والقدرة على تحويل أي 
زيادة في تكاليف اإلنتاج إلى عمالئها من خالل رفع 

أسعار المنتجات وهذا أمر غير مؤكد ألن سعر المنتج 
النهائي يعتمد على العرض والطلب في السوق 

المحلي والعالمي.
المخاطر المتعلقة بتركيز القطاع والتخصص:   -2

يتركز نشاط الشركة في قطاع واحد من صناعة الورق 
وهو تصنيع الورق البني المعاد تدويره. إن عوامل 

النمو في اإلنتاج الصناعي والزراعي، وزيادة إنفاق الفرد، 
وتطور أنماط وأساليب التغليف الورقي من قبل 

المصنعين، وتطور الوعي بأهمية تدوير الورق، تعتبر 
جميعها عوامل أساسية مؤثرة في هذه الصناعة 

سلبًا أو إيجابًا. وبالتالي فإن التراجع في هذه العوامل 
أو تغيرها سلبًا سيؤثر على عمليات الشركة، وتحرص 
الشركة دائما على تطوير وتنويع منتجاتها لمواكبة 

التطور في مجال التغليف والصناعة التحولية التي 
ترتبط بنشاط الشركة.

مخاطر البيئة التنافسية: تعمل الشركة في بيئة   -3
تتسم بالتنافسية العالية وإمكانية إغراقها بمنتجات 

رخيصة الثمن من منافسين خارجين ويمكن أن 
تواجه الشركة انخفاضًا في أسعار منتجاتها نتيجة 

لهذه المنافسة، وبالتالي التأثير سلبًا على نتائج 
أعمال الشركة وتعتمد قدرة الشركة التنافسية على 

تمييز منتجاتها عن المنتجات األخرى المعروضة في 
السوق، وذلك من خالل توفير منتجات عالية الجودة 

وبأسعار معقولة. وال تستطيع الشركة ضمان أن 
المنافسين الحاليين أو المحتملين لها لن يقدموا 

منتجات ذات جودة وبأسعار تنافسية أفضل من تلك 
التي تقدمها. 

د(  المخاطر المالية:

مخاطر عدم كفاية التأمين: تحتفظ الشركة بغطاء   -1
تأميني يشمل عدة أنواع من التأمين ومن الممكن 

أن تنشأ حاالت تستدعي الشركة إلى اللجوء إلى شركة 
التأمين المعنية لتعويضها عن أي خسارة أو ضرر 

مؤمن عليه ومن الممكن أن تتجاوز قيمة مطالبات 

الشركة قيمة التأمين الذي تحتفظ به الشركة، أو أال 
يكون الضرر الذي لحق بها مغطى تأمينيًا بالكامل 

وبالتالي فإن وقوع مثل هذه الحاالت من شأنه التأثير 
سلبًا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية 

والمالية.
مخاطر توفر التمويل اإلضافي مستقباًل: تعتمد   -2
احتياجات الشركة التمويلية على رأسمالها وعلى 

وضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية 
والتمويل التي تحصل عليه من المؤسسات المالية 

الممولة لها، كما قد تحتاج الشركة إلى تمويل 
إضافي في المستقبل، وعليه فإن أي تأخير أو إخفاق 

في تأمين هذا التمويل عند الحاجة، أو توفر التمويل 
ولكن بشروط غير مواتية أو تكلفة مرتفعة، قد يؤثر 

سلبًا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية 
والمالية.

مخاطر االئتمان: إن مخاطر االئتمان هي مخاطر   -3
تكبد خسارة مالية بسبب عدم قدرة عمالء الشركة 
على الوفاء بالتزاماتهم. وتتعلق المخاطر االئتمانية 
للشركة أساسًا بالذمم التجارية المدينة، وقد يواجه 
بعض عمالء الشركة ظروف اقتصادية غير مواتية 

تمنعهم من استيفاء التزاماتهم المالية تجاه 
الشركة، مما يؤثر سلبا على نتائج أعمال الشركة 

وتوقعاتها.
مخاطر تذبذب نسب الفائدة وأسعار صرف العمالت   -4

وتكاليف التمويل: الشركة معرضة لمخاطر أسعار 
صرف العمالت األجنبية وأن أية تذبذبات كبيرة غير 

متوقعة في أسعار الصرف سوف تؤثر سلبًا على األداء 
المالي للشركة كما أن ارتفاع تكاليف التمويل بصورة 

كبيرة خاصة في حالة نمو حجم التمويل، سيعرض 
الشركة لتكبد تكاليف تمويل عالية، األمر الذي قد 

يؤثر سلبًا على ربحيتها المستقبلية. 
مخاطر توزيع األرباح: يعتمد توزيع األرباح على عدة   -5

عوامل منها قدرة الشركة على تحقيق أرباح ومركزها 
المالي ومتطلبات االحتياطات القانونية واشتراطات 

المؤسسات المالية الممولة، وحدود االئتمان 
المتوفرة، واألوضاع االقتصادية العامة، وعوامل 

أخرى تخضع لتوصية مجلس اإلدارة في إعالن توزيع 
األرباح حسبما يراه مناسبًا.  واي تغير جوهري في هذه 

العوامل قد يؤثر على قدرة الشركة بالنسبة لتوزيع 
أرباح ويخضع توزيع األرباح لمتطلبات نظام الشركة 
األساس واللوائح واألنظمة السارية بهذا الخصوص.
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ه(  المخاطر المتعلقة باألنظمة واللوائح 
والتصاريح والتراخيص:

التشريعات واألنظمة والبيئة التنظيمية: تخضع   -1
الشركة وأعمالها في مجال صناعة وإنتاج الورق 

وأعمال تجميع وتدوير النفايات لجهات إشرافيه 
تطبق األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة 

العربية السعودية بصفة خاصة وفي حالة إدخال 
تعديالت على األنظمة أو اللوائح الحالية أو صدور 

أنظمة أو لوائح جديدة تتعلق بصناعة وإنتاج الورق 
أو بتجميع وتدوير المخلفات فقد تضطر الشركة 

في سبيل االلتزام بها إلى إجراء تعديالت على 
عملياتها أو أساليب تقديم خدماتها أو إدخال تعديالت 

على منتجاتها أو خطوط إنتاجها بما ينسجم مع 
المتطلبات التي تفرضها هذه األنظمة، األمر الذي 

سيؤدي إلى تحملها لنفقات مالية إضافية غير 
متوقعة تبعًا لذلك أو التأثير على عملياتها بشكل 

جوهري يؤدى إلى التأثير سلبًا على نتائج الشركة 
المالية وربحيتها. وتسعي الشركة دائما إلى تجديد 

تراخيصها الصناعية والتجارية وتوفيق أوضاعها 
حسب متطلبات اللوائح والقرارات الجديدة وقد 

قامت الشركة بإنشاء قسم خاص للحوكمة وااللتزام 
لمتابعة تطبيق األنظمة واللوائح والحرص على عدم 
مخالفة الشركة أو شركاتها التابعة لألنظمة واللوائح 

خالل القيام بأنشطتها.

مخاطر البيئة والسالمة: تنطوي أعمال الشركة   -2
وشركاتها التابعة على بعض المخاطر المتعلقة 

بأنظمة البيئة  والسالمة ومن شأن إلزام المصانع 
في المستقبل بتطبيق معايير أكثر صرامة لتوفير 

متطلبات بيئية ووقائية للسالمة أن يزيد من تكاليف 
الشركة مما سيؤثر على نتائج أعمالها وتولي الشركة 

اهتمامًا بالغًا للحفاظ على البيئة واألمن والسالمة في 
أعمالها،وتطبق الشركة معايير السالمة المهنية، 

والسالمة من الحرائق، والسالمة من المواد الخطرة، 
ويقوم فريق السالمة بجوالت ميدانية للتعامل مع 
كل حاالت الطوارئ والحوادث إلى جانب إجراء دورات 

تدريبية دورية للموظفين عن السالمة كما يتم التأكد 
من توحيد وتطبيق  إجراءات السالمة مع كل األقسام 

والمواقع بالشركة. 
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أ(  نتائج األعمال )األرقام باأللف ريال سعودي(

20172016201520142013البيان

771,008634,405681,170826,428760,165المبيعات

584,898503,122412,669507,430482,612تكاليف المبيعات

186,110131,283268,501318,998277,553مجمل الربح

68,13194,90755,118111,33987,572صافي الربح

ج(  الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية للعام 2016م مقارنة بالعام 2017م 
)األرقام باأللف ريال سعودي(

نسبة التغيراتالتغيرات20172016مؤشرات قائمة الدخل 

22٪771,008634,405136,603المبيعات

16٪584,898503,12181.777تكلفة المبيعات

86٪186,110131,28354,827مجمل الدخل

-8٪-2,4212,632211إيرادات تشغيلية - آخري

-7٪-92,698100,0227,324مصاريف تشغيلية - آخري

183٪95,83333.89361,940الربح التشغيلي

ب(  األصول والخصوم )األرقام باأللف ريال سعودي(

20172016201520142013البيان

477.544444,344515,053473,352509,557األصول المتداولة

1.071,4911.095.3971,078,3161,032,946945,613األصول غير المتداولة

1.549.0351.539.7411,593,4691,506,2971,455,170إجمالي األصول

432.969426.413483,324558,390450,583الخصوم المتداولة

393.685419.863452,123345,020472,039الخصوم غير المتداولة

826.654846.276935,447903,410922,622إجمالي الخصوم

قامت الشركة بإعداد أول قوائمها المالية الموحدة 
السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وفقًا 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة 

عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. عند إعداد 

القوائم المالية الموحدة، تم إعداد قائمة المركز المالي 
الموحدة االفتتاحية للمجموعة كما في 1 يناير 2016، 

وهو تاريخ تحول المجموعة إلى المعايير الدولية للتقرير 
المالي.

المعلومات والبيانات 
المالية
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أسباب التغير في النتائج التشغيلية:  •
المبيعات: يعود السبب الرئيسي الرتفاع قيمة   

المبيعات إلى ارتفاع كمية المبيعات ومتوسط أسعار 
البيع. 

تكلفة المبيعات: يعود السبب الرئيسي الرتفاع   
تكلفة المبيعات إلى ارتفاع كمية المبيعات تبعا 

لذلك وارتفاع متوسط أسعار المواد الخام )الورق 
المستعمل(.

مجمل الدخل: يعود السبب الرئيسي إلى ارتفاع   
مجمل الدخل إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات 

نتيجة الرتفاع متوسط أسعار البيع وزيادة المبيعات 
من المنتجات األخرى عالية الربحية بالرغم من ارتفاع 

متوسط تكلفة الطن نوعا ما.
إيرادات تشغيلية آخري: يعود السبب الرئيسي في   

انخفاض اإليرادات األخرى إلى انخفاض القيمة العادلة 
لألدوات المالية المشتقة.

مصاريف تشغيلية: يعود السبب الرئيسي في   
انخفاض المصاريف التشغيلية إلى انخفاض مصاريف 

البيع والتسويق باإلضافة إلى انخفاض المصاريف 
اإلدارية والعمومية.

الربح التشغيلي: يعود السبب الرئيسي في ارتفاع   
الربح التشغيلي إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات 

نتيجة الرتفاع متوسط أسعار البيع وانخفاض 
المصاريف اإلدارية والعمومية ومصاريف البيع 

والتسويق. 

* تم تحقيق ربح غير مكرر خالل العام 2016م وقدره 91.96 مليون 

ريال ناتج من تعويض نزع ملكية أرض وما عليها من إنشاءات.

د(  وصف األنشطة الرئيسة للشركة 
والشركة التابعة 

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في صناعة وأنتاج  )أ( 
ورق التعبئة والتغليف والورق الصناعي.

يتمثل النشاط الرئيس للشركات التابعة في  )ب( 
تجميع وإعادة تدوير الورق والمخلفات والمتاجرة 

فيهم.

ه(  تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة 

تباشر الشركة وشركاتها التابعة أعمالها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال وشرق 
أفريقيا وبعض المناطق الجغرافية األخرى. 

وفقًا للتوزيع الجغرافي كما يلي:  )األرقام باأللف ريال( 

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

النسبة %اإليرادات من النشاطالنشاط

729,57595صناعة وأنتاج الورق )الصناعة(

41,4335تجميع وإعادة تدوير الورق والمخلفات )التجارة(

البيان 
المملكة العربية 

السعودية
دول مجلس 

التعاون 
اإليراداتدول أخرى

413,88058,547257,148729,575الشركة  

41,433--41,433الشركات التابعة

455,31358,547257,148771.008المجموع
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و(  المعلومات المتعلقة بالقروض على شركة مبكو وشركاتها التابعة واسكو:

1-  قروض وتسهيالت متوسطة األجل )األرقام باأللف ريال(:

الجهة المانحة للقرض
مبلغ أصل 

القرض/ 
التسهيالت

مدة  القرض/ 
التسهيالت

الرصيد 
بداية العام

أضافات 
خالل العام

ما تم سداده 
خالل العام

الرصيد 
نهاية العام

5146,56024,94032,000139,500 سنوات451,000صندوق التنمية الصناعي

-26,881-226,881 سنوات76,000البنك األهلي التجاري

40,000160,000-5200,000 سنوات400,000البنك العربي 

30,000105,000-5135,000 سنوات150,000البنك الفرنسي

49,875-49,875-5 سنوات50.000بنك الكويت الوطني

35,5263,78331,743-5 سنوات50.000بنك ساب

1,177,000508,441110,341132,664486,118اإلجمالي

(4.082(--(6,706(--رسوم التمويل المؤجلة

1,177,000501,735110,341132,664482,036اإلجمالي

2-  قروض وتسهيالت قصيرة األجل )دواره( )األرقام باأللف ريال(:

الجهة المانحة للقرض
مبلغ أصل 

القرض/ 
التسهيالت

مدة  القرض/ 
التسهيالت

الرصيد 
بداية العام

أضافات 
خالل العام

ما تم سداده 
خالل العام

الرصيد 
نهاية العام

63,751183,935216,52631,160سنة150,000البنك العربي 

49,613-49,613-سنة50,000بنك الكويت الوطني

----سنة60,000بنك الجزيرة

----سنة50,000مصرف الراجحي

49,93999,20891,08758,061سنة60,000بنك ساب

54,991165,202146,78973.403سنة210,000البنك السعودي الفرنسي

580,000168,681497,958454,402212,237اإلجمالي

4,686--42,835--أوراق دفع مستحقة

580,000211,516497,958454,402216,923اإلجمالي

إجمالي متوسطة وقصيرة 
األجل

1,757,000713,250608,299587,066698,959
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3-  الشركة التابعة )واسكو( قروض تسهيالت قصيرة األجل )دواره( )األرقام باأللف ريال(:

الجهة المانحة للقرض
مبلغ أصل 

القرض/ 
التسهيالت

مدة  القرض/ 
التسهيالت

الرصيد 
بداية العام

أضافات 
خالل العام

ما تم سداده 
خالل العام

الرصيد 
نهاية العام

20,00025,00040,0005,000سنة20,000البنك العربي 

-9.500-9.500سنة15,000البنك األهلي التجاري

----سنة25,000بنك الجزيرة

29.50025,00049,5005,000-60,000اإلجمالي

1,817,000742,750633,299636,566703,959إجمالي )مبكو و واسكو(

4-  تصنيف إجمالي القروض وفقًا للمعايير الدولية - )األرقام باأللف ريال(:

20172016التصنيف

221,923241,016القروض والتسهيالت قصيرة األجل

123,682111,710الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

358,355390,024القروض طويلة األجل

703,959742,750اإلجمالي

ز(  معلومات عن العقود أو الصفقات التي أبرمتها الشركة مع أطراف ذات عالقة 
وهي ذاتها التعامالت التي فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس 

التنفيذي أو أي شخص ذو عالقة بهم.

م
طبيعة 
التعاقد

الطرف األخر 
في العقد

الغرض من 
العقد

بداية 
التعاقد

مدة العقد - 
التعامالت

قيمة 
التعامل 

بالريال 
خالل 2017م

اسم العضو/ كبار
التنفيذيين أو أي شخص

ذي عالقة بأي منهم

1
شراء مواد 

للشركة
مصدر لمواد 

البناء

توريد 
أخشاب 

ومواد بناء
2009

سارية حتى 
أنهائها من 

أحد الطرفين
245,235

عماد عبد القادر المهيدب
 مصعب سليمان 

المهيدب

2
شراء 

منتجات 
الشركة

الشركة 
المتحدة 
للتعدين

شراء 
منتجات 

الشركة
2010

سارية حتى 
أنهائها من 

أحد الطرفين
عماد عبد القادر المهيدب4,598,384

3
توريد مياه 

للشركة

تطوير 
وتشغيل 

المدن 
الصناعية

توريد مياه 
معالجة

2005
سارية حتى 

2025م
4,155.376

عماد عبد القادر المهيدب
عبداالله عبدالله أبو نيان
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األرقام )باأللف ريال(

األسبابالمسددةالمستحقة البيان للعام المالي 2017م

حسب القرار1,41438الزكاة

خدمات خارجية8487الضريبة 

حسب المستحق3,6254,714المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

استقدام وزيارات تجارية8331,117تكاليف تأشيرات وجوازات 

رسوم العمالة ورخص عمل2,3912,015رسوم مكتب العمل 

8.3977,971اإلجمالي

ح(  بيان بقيمة المدفوعات النظامية 
المستحقة مع وصف موجز لها: 

الزكاة: تخضع الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة 
والدخل في المملكة العربية السعودية. ويتم تسجيل 
الزكاة على أساس االستحقاق وتخضع الشركات التابعة 

والعاملة خارج المملكة العربية السعودية لألنظمة 
الضريبة للبدان العامل بها.

الضريبة: قامت الشركة وشركتها التابعة بالتسجيل في 
نظام ضريبة القيمة المضافة والذي تم تفعيله في يناير 

2018م.

التأمينات االجتماعية: تخضع الشركة لنظام التأمينات 
االجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات االجتماعية 

وفقا ألساس االستحقاق ويتم سداد التأمينات االجتماعية 
شهريًا عل أساس المستحق عن الشهر السابق.

تكاليف تأشيرات وجوازات: هي تكاليف تتحملها 
الشركة الستخراج التأشيرات ورسوم استقدام العمالة 

والزيارات التجارية.

رسوم مكتب العمل: هي تكاليف استخراج رخصة العمل 
وتغير المهن

ط(  األرباح النقدية الموزعة والمقترحة 
خالل العام 2017م 

خالل العام 2017 أوصى مجلس إدارة الشركة في   •
جلسته المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2017م بتوزيع 

أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2016م 
مقدارها 37.5 مليون ريال وتعادل ما نسبته 7.5٪ من 

رأس المال بواقع 75 هللة للسهم وتم التصويت 
بالموافقة على التوزيع في اجتماع الجمعية العامة 

غير العادية بتاريخ 23 مايو 2017م وتم البدء في توزيع 
األرباح على المساهمين بتاريخ 6 يونية 2017م.

خالل العام 2018 وقبل إصدار هذا التقرير أوصى مجلس   •
اإلدارة للجمعية العامة للشركة في اجتماعه بتاريخ 4 
مارس 2018م بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 

العام المالي 2017م مقدارها 37.5 مليون ريال وتعادل 
ما نسبته 7.5٪ من رأس المال بواقع 75 هللة للسهم 

وستعرض التوصية للتصويت عليها في االجتماع 
القادم للجمعية العامة للشركة.
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ي(  سياسة توزيع األرباح:

1-    توزيع األرباح النقدية: 
يتم توزيع األرباح على المساهمين وفقا لما نص عليه 

نظام الشركات ولوائحه ونظام الشركة األساس، وتوزع 
أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات 

العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:

يجنب ))٪10( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي   •
نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا 

التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نسبة )٪30( من 
رأس المال المدفوع

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس   •
اإلدارة تجنيب نسبة معينة من األرباح الصافية 

لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض 
معينة، وال يجوز أن يستخدم هذا االحتياطي إال بقرار 

من الجمعية العامة غير العادية
للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات   •

أخري، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو 
يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين، 

وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي 
األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين 

بالشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه 
المؤسسات

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين   •
تعادل )٪5( من رأس المال المدفوع

مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )الحادية   •
والعشرون( من نظام الشركة األساس، والمادة 

)السادسة والسبعون( من نظام الشركات يخصص 
بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن )٪10( من الباقي لمكافأة 

مجلس اإلدارة إذا كانت المكافأة نسبة معينة من 
أرباح الشركة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة 

متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو
يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة   •

من الجهة المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع 
سنوية على المساهمين

2-   توزيع أسهم المنحة: 
يجوز للشركة أن توزيع األرباح على شكل منح أسهم   •
مجانية لحملة األسهم بهدف زيادة رأس المال وذلك 

عبر إصدار أسهم منحة بالقيمة االسمية للسهم، 
من خالل تحويل القيمة االسمية ألسهم المنحة 

من بند األرباح المبقاة وإضافتها إلى رأس المال، يجب 
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب 

زيادة رأس المال ثم الحصول على موافقة الجمعية 
العامة غير العادية للشركة.

يستحق المساهم حصته في توزيعات األرباح النقدية   •
أو أسهم المنحة وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر 

في هذا الشأن أو قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 
مرحلية ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع 

وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين 
في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد 

لالستحقاق.
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المعلومات المتعلقة 
بحوكمة الشركة

أ( حوكمة شركة مبكـو
خالل العام 2017 أصدر مجلس هيئة السوق المالية 

في تاريخ 13 فبراير 2017م قراره باعتماد الئحة حوكمة 
الشركات المعدلة فبادرت الشركة بمراجعة نظام 

الحوكمة الخاص بها واللوائح والسياسات التابعة له وتم 
إقرار التعديالت بقرار من مجلس اإلدارة بنهاية أكتوبر 

2017م وأوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة بالتصويت 
على اللوائح التي يستلزم النظام عرضها على الجمعية 

ووافقت الجمعية على جميع اللوائح المعروضة عليها 
بتاريخ 5 ديسمبر 2017م. 

تلتزم الشركة بأفضل معايير حوكمة الشركات وتعدل 
أنظمتها دومًا تبعة للتطورات في هذه المعايير، وترى 

أن هذا االلتزام يشكل عاماًل جوهريًا لنجاحها على المدي 
الطويل لذلك وضعت الشركة نظام وقواعد الحوكمة 

الخاصة بها وبشركاتها التابعة، ويتوافق هذا النظام مع 
التزام الشركة بالجودة في كافة عملياتها وأنشطتها 

ومنتجاتها.

ويهدف بصفة خاصة إلى االستثمار األمثل واألرشد 
لقدراتها ومواردها بتهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية 
والرقابة وااللتزام وعمادها الوضوح والشفافية، سواء في 
تحديد أهداف الشركة وخططها التجارية االستراتيجية، 

أو في بيان حقوق كل كيان من كياناتها والتزاماته، أو 
في إدارة عالقتها بالموردين والممولين والمستهلكين 

وجهات الرقابة عليها وعلى النشاط الذي تعمل فيه. 
وتتفاعل هذه البيئة مع منظومة التشريعات الوطنية 
التي تعمل في إطارها الشركة وتتكامل معها لتحقيق 

أغراضها بفعالية ونزاهة.

ويركز نظام حوكمة مبكو على ما يلي:

تفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة   •
حقوقهم

تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في الشركة   •
وتعامالتها وبيئة األعمال وتعزيز اإلفصاح فيها

توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت   •
تعارض المصالح

بيان اختصاصات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية   •
ومسؤولياتهما

تفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان وتطوير كفاءتها   •
لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة

تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة  •
وضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح   •

ومراعاة حقوقهم
زيادة كفاءة اإلشراف والرقابة الداخلية وتوفير األدوات   •

الالزمة لذلك
توعية الموظفين بمفهوم السلوك المهني وحثهم   •

على تبني سلوك مسؤول وَسِوَي عند ممارسة 
مهامهم.

أهم مبادئ حوكمة مبكــو

ضمان األداء الفعال للمهام وبأفضل القدرات المتاحةالمسؤولية:

الرقابة والمساءلة:
الرقابة على األعمال والتصرفات والمساءلة ألي شخص صاحب قرار والتأكد 

من قدرته على إيضاح وتبرير أفعاله

المعاملة العادلة وعدم التميز لجميع األطرافالمساواة:

الشفافية:
اإلفصاح بدقة وبوضوح وضمان أن جميع عمليات الشركة وبيانتها واضحة 

ومتوافرة للجميع

األخالقيات:
التصرف وفق مدونة السلوك المهني واألخالقي والتعامل بنزاهة وعدالة 

واحترافية مع جميع األطراف

رؤية لتأسيس قيمة مستدامة:
نظرة مستقبلية طويلة األجل لتحقيق اإلستدامة وضمان النمو وتحقيق 

منفعة للمجتمع.
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ب(  نظام الشركة األساس
هو النظام الخاص بها والذي يحدد ماهية الشركة 

وينظم شؤونها وأغراضها وكيفية إدارتها وترتيبات 
انعقاد اجتماعاتها وحقوق المساهمين فيها وكيفية 

الرقابة على أعمالها وصالحية الشركة في االقتراض 
وشراء أسهمها ويحدد سياستها الواجبة منذ نشوئها 
حتى انقضائها، قد تم اعتماد تعديل نظام الشركة من 

الجمعية العامة غير العادية في نوفمبر 2016م بما يتوافق 
مع نظام الشركات السعودية الصادر بالقرار الوزاري رقم 

18379 وتاريخ 1437هـ/ 2015م.

ج(  حقوق المساهمين
اهتمت الئحة حوكمة الشركة – بشكل خاص – بحقوق 

المساهمين، وتشجيع المشاركة الفعالة لهم في 
اجتماعات الجمعية العامة وتعريفهم بإجراءات وقواعد 

التصويت، وحقوقهم في المعاملة العادلة دون تمييز 
بينهم، والحصول على المعلومات التي تمكنهم من 

ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، والحصول 
على نصيب من األرباح، وحقهم في الحصول على 

نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق 
حضور جمعيات المساهمين، واالشتراك في مداوالتها، 

والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في األسهم، وحق 
طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال 

مجلس اإلدارة، وحق االستفسار وطلب المعلومات بما 
ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق 

المالية ولوائحه التنفيذية.، وحق رفع دعوى المسؤولية 
على أعضاء المجلس، والطعن بالبطالن في قرار 

جمعيات المساهمين، كما اهتمت بحقوق غيرهم من 
أصحاب المصالح، وكل تلك الحقوق كفلها وأكد عليها 

نظام الشركة األساس.

د(  نظام الرقابة الداخلية
أعتمد مجلس اإلدارة نظام الرقابة الداخلية للشركة 
بهدف تقييم السياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة 

المخاطر وتطبيق أحكام قواعد الحوكمة التي تعتمدها 
الشركة، والتقيد باألنظمة واللوائح ذات الصلة، ويتكون 
نظام الرقابة من إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الحوكمة 

وااللتزام وإدارة المخاطر ولدي الشركة لجنة داخلية 
للحوكمة والمخاطر وااللتزام للتنسيق بين أجهزة 

الرقابة الداخلية واإلدارة التنفيذية وتحت إشراف لجان 
المجلس.

عززت الشركة دور الحوكمة باتخاذ ما يلي: 

إدارة للمراجعة الداخلية سيتم التطرق إلى مهامها  أ- 
في نتائج المراجعة السنوية إلجراءات الرقابة وهي 

إدارة مستقلة تؤدي عملها تحت إشراف لجنة 
المراجعة.

إدارة للحوكمة وااللتزام بالشركة وهي إدارة مستقلة  ب- 
تعمل بالتعاون مع إدارة المراجعة الداخلية وتحت 

إشراف مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة وتتركز مهامه 
الرئيسية فيما يلي:

متابعة كافة التعديالت التي تصدرها الجهات   •
الرقابية واإلشرافية على األنظمة واللوائح 

والتعليمات الخاصة بالشركات المساهمة 
وتحديث األنظمة الداخلية بالشركة تبعا لذلك.

التأكد من التزام الشركة بكافة التعليمات   •
واألنظمة التي تفرضها الجهات الرقابية 
واإلشراقية والمتعلقة بأنشطة الشركة.

الرد على االستفسارات والمراسالت الواردة إلى   •
الشركة من هذه الجهات الرقابية واإلشرافية 

والمشاركة في الفعليات التدريبية التي 
تجريها هذه الجهات وتدعيم الثقة بينها وبين 

والشركة.
مراقبة االمتثال لسياسات الشركة واألنظمة   •

الداخلية للمراقبة واإلشراف لتحقيق االمتثال 
للقواعد المفروضة من الخارج.

التأكد من تطبيق لوائح نظام حوكمة الشركة   •
كما تم اعتماده من مجلس اإلدارة والجمعية 
العامة للمساهمين وتحديثه تبعّا لمتغيرات 

األنظمة واللوائح.
اطالع اإلدارة التنفيذية على )مخاطر عدم   •

االمتثال( والتي ينجم عنها عقوبات وإجراءات 
نظامية أو خسائر مالية أو إساءة لسمعة 

الشركة نتيجة إلخفاقها في تطبيق األنظمة 
والتعليمات والقواعد والتعاليم والقيم 

السلوكية واألخالقية التي تغطي بيئة العمل 
التي تعمل من خاللها الشركة.

االستجابة لالنتهاكات المزعومة للقواعد   •
واألنظمة والسياسات واإلجراءات ومعايير 

السلوك األخالقي من خالل التقييم والتوصية 
ببدء إجراءات التحقيق.
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إجراء مراجعة سنوية لجميع التعليمات   •
المدرجة في أدلة السياسات واإلجراءات المطبقة 

في الشركة للتأكد من تطابقها وتوافقها 
مع متطلبات جميع األنظمة والتعليمات، 

والتأكد من االلتزام بتطبيقها وتحديثها حسب 
المتطلبات.

مراقبة التزام الشركة باألنظمة واللوائح في   •
تعاملها مع البيئة الخارجية والتزام إدارات 
الشركة بالعمل وفقا لسياسيات حوكمة 

الشركة ولوائحها الداخلية ومساندة قسم 
المراجعة الداخلية في الدور الرقابي الذي يتواله.

إدارة المخاطر والتي تعمل بالتعاون مع كاًل من إدارة  ج- 
المراجعة الداخلية والحوكمة وااللتزام وتحت إشراف 

لجنة المراجعة ومن أهم مهام عملها ما يلي:

تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر ووضع خطط   •
الطوارئ.

مراقبة المخاطر التي قد تتعّرض لها الشركة.  •
وضع سياسات وإجراءات فعالة إلدارة المخاطر   •

لتحديد وتقييم وقياس وضبط ومرا قبة 
المخاطر والحد منها.

تحديد المخاطر الناشئة واقتراح الخطوات   •
التصحيحية للحّد منها وضبطها.

تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر ومدى   •
تعّرضها لها بصفة دورية.

التأكد من أن جميع الموظفين يدركون تمامًا   •
المخاطر داخل بيئة عملهم ومسؤولياتهم 

الشخصية.
التنسيق مع اإلدارة العليا لضمان فعالية وكفاء   •

نظام إدارة المخاطر بالشركة.
تقديم تقارير منتظمة بالمعلومات ذات الصلة،   •

بما في ذلك التوصيات المقدمة إلى الرئيس 
التنفيذي ولجنة المراجعة التي تدعم اإلدارة 

الفّعالة للمخاطر.
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1-  أسس الرقابة الداخلية وتنفيذ 
عمليات الرقابة داخل الشركة

تراجع "لجنة المراجعة" تقارير الرقابة الداخلية التي 
تقدمها إدارة المراجعة الداخلية بصفة دورية لعمليات 

المراقبة لجميع أنشطة الشركة والشركات التابعة لها 
للتأكيد من التالي:

االمتثال التام لألنظمة واللوائح المعمول بها.  •
التأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية.   •

إجراء تقييم للسياسات واإلجراءات المتعلقة   •
بالنشاطات اإلدارية والمالية والتشغيلية والتسويقية 

في الشركة وفروعها.
التأكد والتحقق من دقة المعلومات الواردة في   •

التقارير المالية والدورية للشركة وشركاتها التابعة.
القدرة على التحديد االستباقي للمخاطر التشغيلية   •

والتخفيف من حدتها. 

وتتابع "لجنة المراجعة" مدي االلتزام بتنفيذ برنامج 
الرقابة الداخلية المعتمد من "مجلس اإلدارة" لمراقبة 

األداء التشغيلي للشركة وفروعها، وتناقش اللجنة 
"خطط المراجعة الداخلية" والنتائج السنوية لها من 

خالل التقارير المقدمة من رئيس فريق التدقيق الداخلي. 
للتأكد من أن فريق التدقيق الداخلي بالشركة قد تمكن 

من أداء واجباته التي كان مكلفة بها خالل عام 2017م، 
وفحص أعمال كافة أقسام وإدارات الشركة وشركاتها 

التابعة.

تتأكد اللجنة أيضا من أن عمل فريق المراجعة الداخلية 
للشركة مستقل تماما عن عمل اإلدارة التنفيذية، 

وأن تبعية فريق التدقيق الداخلي المباشرة إلى "لجنة 
مراجعة".

ولقد اتبعت إدارة المراجعة الداخلية ما يلي للقيام 
بواجباتها: 

تم توجيه أنشطتها إلى أنشطة عالية ومتوسطة   •
المخاطر والى رفع فعالية وكفاءة عمليات وربحية 

الشركة. 

اتخذت إدارة المراجعة الداخلية جميع التدابير   •
لمعالجة المحتويات والمالحظات الواردة في تقارير 

المراجعة. 
وقد قامت بدورها بتنسيق كامل مع لجنة المراجعة   •

ومراجع الحسابات الخارجي بطريقة مرضية وفعالة. 

2-  نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية
اعتمدت إدارة المراجعة الداخلية في تنفيذ أعمالها نهج 
منتظم لتقييم وتحسين فعالية الرقابة الداخلية حتى 

يمكن تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها، ويشمل 
نطاق عملها دراسة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة 

الداخلية للشركة وجودة اإلدارة للتأكد مما إذا كانت نظم 
الرقابة الداخلية للشركة توفر ضمانا معقواًل لتحقيق 

أهداف الشركة. 

وشمل نطاق عمل ما يلي:

المراجعة واالستعراض الدوري ألنشطة جميع   •
اإلدارات العاملة في الشركة وشركاتها التابعة على 

فترات مناسبة.
إبالغ المسؤولين في اإلدارات المختلفة التي تم   •

فحصها بنتائج عمليات المراجعة والفحص وذلك 
للتأكد من اتخاذ اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بأوجه 

القصور التي تم تحديدها خالل عملية المراجعة.
اإلشراف على تطبيق المالحظات والتوصيات الواردة   •

في تقرير المراجعة وإعداد تقارير دورية عن التحديثات 
إلى لجنة المراجعة.

وفيما يلي اهم المالحظات واإلجراءات التي وردت في 
تقرير المراجعة الداخلية خالل العام 2017م:

مراقبة الميزانية:  •
لوحظ عدم وجود رصد دوري لبعض النفقات   •

الرأسمالية الفعلية مقابل الميزانية المعتمدة.
وقد شرعت اإلدارة في اتخاذ تدابير لضمان   •

استعراض تحليل التباين ومقارنة كافة النفقات 
الرأسمالية الفعلية المتكبدة مقابل الميزانية 

المعتمدة.

نتائج المراجعة السنوية 
لفعاليات وإجراءات نظام 

الرقابة الداخلية
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عدم شطب أو التخلص من قطع الغيار   •
التي تمت إزالتها من خطوط اإلنتاج:

لوحظ عدم تطابق سجل األصول الثابتة مع   •
المستبدل من قطع الغيار حيث لم يتم استبعاد 

بعض قطع غيار األصول القديمة والمستبدلة 
المصنفة ضمن المصنع واآلالت من سجل 

األصول الثابتة.
وقد بدأت اإلدارة بإجراءات تحديد وإزالة قطع   •

الغيار األصلية القديمة والمستبدلة من سجل 
األصول الثابتة 

السالمة والبيئة )مبكو(:  •
أدت التغيرات في متطلبات الدفاع المدني   •

والبيئة إلى احتياج الشركة إلى وقت إضافي 
إلجراء التعديالت المطلوبة للتوافق مع 

المتطلبات الجديدة وتجديد رخصة الدفاع 
المدني.

وقد شرعت اإلدارة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة   •
للوفاء بالمتطلبات الجديدة وتجديد التراخيص.

تراكم الخردة في الساحات:  •
تراكم مواد الخردة داخل وخارج المنطقة   •

المخصصة لهذه المواد قد تسبب في اختناقات 
ومخاطر تتعلق بالسالمة وأيضا قد تؤدي إلى 

التأخر في تجديد رخصة الدفاع المدني.
وقد شرعت اإلدارة في اتخاذ خطوات إلدارة تخزين   •

مواد الخردة وفقا لمتطلبات الدفاع المدني.

مراقبة الجودة )مبكو(:  •
لوحظت بعض الشكاوى الواردة من العمالء   •

بسبب بعض قضايا الجودة مقارنة بالموصفات 
العالمية.

وقد شرعت اإلدارة في اتخاذ تدابير لحل قضايا   •
الجودة من خالل ضمان جودة المنتجات التي 

تفي بالموصفات العالمية.

السالمة )واسكو(:  •
أدت التغيرات في متطلبات الدفاع المدني   •

والبيئة إلى احتياج الشركة إلى وقت إضافي 
إلجراء التعديالت المطلوبة للتوافق مع 

المتطلبات الجديدة وتجديد رخصة الدفاع 
المدني.

وقد شرعت اإلدارة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة   •
للوفاء بمتطلبات الدفاع المدني الجديدة وتجديد 

الترخيص.

األداء التشغيلي لمراكز التجميع بشركة   •
واسكو:

• وأظهر األداء التشغيلي لمراكز التجميع تباينًا   •
كبيرا في إنتاجية الشاحنات ألغراض التجميع.

وقد شرعت اإلدارة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة   •
لرصد اإلنتاجية عن كثب واالستفادة المثلى من 

الموارد المتاحة.
وقد التزمت اإلدارة التنفيذية باتخاذ اإلجراءات   •
التصحيحية ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة 

الواردة في تقاريرها. 
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تقرير لجنة المراجعة عن 
مدي فعالية الرقابة الداخلية 

بالشركة وشركاتها التابعة

تم إعداد نظام الرقابة الداخلية بالشركة على أسس 
سليمة وقوية ويتم تطبيقه ومراقبته عن طريق 

إدارات متخصصة في مجال المراجعة والرقابة الداخلية 
والحوكمة وااللتزام وإدارة المخاطر وفقا لخطة سنوية 

معتمدة تنفذ بصفة دورية ومستمرة للتحقق من 
فعالية النظام في حماية أصول الشركة وتقيم مخاطر 
العمل وقياس مدى كفاية األداء،  ويتم تدعيم فاعليته 
من خالل وجود لجنة المراجعة مما يدعم إرساء أفضل 

الممارسات في مجال الحوكمة وتعزيز استقاللية المراجع 
الداخلي الذي يقدم إلى لجنة المراجعة بصورة دورية 

ومنتظمة تقارير عن الوحدات واألنشطة محل المراجعة، 
ويتم مراجعة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية 

ويتم العمل على معالجة المالحظات الجوهرية التي 
ظهرت عن أعمال الرقابة الداخلية لهدف تقوية النظام 

الداخلي، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملية 
تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات 

المالية الختامية للشركة وتمكينه من االطالع على كافة 
محاضر مجلس اإلدارة واللجان وتقارير إدارة المراجعة 

الداخلية للفترة المالية محل الفحص.
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اجتماعات الجمعية 
العامة للمساهمين خالل 

العام ۲۰۱۷م

االسم#

الرصيد نهاية العام

االجتماع األول 
23 مايو 2017م

االجتماع الثاني 
5 ديسمبر 2017

حضرحضرأ. عماد عبدالقادر المهيدب1

حضرلم يحضرم. عبدالله عبد الرحمن المعمر2

لم يحضرلم يحضرأ. عبد االله عبدالله أبو نيان3

لم يحضرحضرأ. خالد صالح الخطاف4

حضرحضرأ. مصعب سليمان المهيدب5

حضرلم يحضرأ. فيصل عمر السقاف6

حضرحضرأ. أحمد مبارك الدباسي7

لم يحضرلم يحضرأ. طارق مطلق المطلق8
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ما تم تطبيقه من الئحة 
حوكمة الشركات 

قامت الشركة بتطبيق جميع األحكام اإللزامية الواردة بالئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية 
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 2017/02/13م حتى نهاية العام 2017م وذلك باستثناء األحكام التالية 

والتي منها أحكاما استرشاديه: 

رقم 
المادة

أسباب عدم التطبيقنص المادة

 14
فقرة )أ(

على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة 
أن يأخذ في االعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في 

إدراجها ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة )٪5( على 
األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول 

أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

لم يتم إبالغ الشركة بأي موضوعات 
يرغب المساهمين في إدراجها 

على جدول األعمال خالل اجتماعات 
الجمعية العامة في العام 2017م.

 39
فقرة )2(

وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر 

بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة 
بأنشطة الشركة.

اكتفت الشركة بتطبيق الفقرة )1( من 
المادة ويتم اطالع المجلس دائما على 

التطورات في مجال عمل الشركة خالل 
اجتماعاتها 

 41
جميع 

الفقرات

أ(  يضع مجلس اإلدارة – بناًء على اقتراح لجنة الترشيحات – 
اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة 

التنفيذية سنويًا وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة 
ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة 

إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن 
د جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع  تحدَّ

مصلحة الشركة.

لم يتم تحديد اآلليات الالزمة لتقييم 
أداء المجلس وأعضائه ولجانه خالل 

العام 2017 وتدرس لجنة المكافآت 
والترشيحات آلية التقييم مستقباًل.

60

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة  أ( 
المكافآت(، من ثالثة أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة 
التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على 

األقل.
تصدر الجمعية العامة للشركة – بناًء على اقتراح من  ب( 

مجلس اإلدارة – الئحة عمل لجنة المكافآت، .....

تم ضم لجنة المكافآت مع لجنة 
الترشيحات في لجنة واحدة.

63
تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل )سنة( على األقل، 

وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ال ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة 
المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة 

64

ل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة  تشكَّ أ( 
الترشيحات( من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين 

على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل.
تصدر الجمعية العامة للشركة – بناًء على اقتراح من  ب( 

مجلس اإلدارة – الئحة عمل لجنة الترشيحات، على 
أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، 

ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، 
ومكافآتهم.

ال ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة 
المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة

67
تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل )سنة( على األقل، 

وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ال ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة 
المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة 
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70

ل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة  تشكَّ
إدارة المخاطر( يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء 

مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. وُيشترط أن يتوافر في أعضائها 
مستوى مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

لم تشكل الشركة لجنة مخصصة إلدارة 
المخاطر، ويتولى مسؤول المخاطر 

متابعة إدارة المخاطر وتطبيق سياسة 
إدارة المخاطر بالتنسيق مع المراجعة 
الداخلية وااللتزام وتحت إشراف لجنة 

المراجعة.

72
تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل )ستة أشهر( على 

األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
لم تشكل الشركة لجنة مخصصة إلدارة 

المخاطر.

85

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين 
في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي.

تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع   )1
إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل 

والموضوعات محل القرارات المهمة.
برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا من   )2

األرباح التي تحققها أو برامج التقاعد، وتأسيس صندوق 
مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.

إنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة.  )3

ال ينطبق جزئيًا مع العلم أن الشركة 
تخطط  لتنفيذ برنامج منح بعض 

العاملين أسهمًا في الشركة، كما توفر 
الشركة وسائل تواصل للموظفين 

لطرح اآلراء وتقديم االقتراحات 
والشكاوى وتجري استطالعات عن الرضا 

الوظيفي عن طريق جهات خارجية 
مستقلة ، كما يتم إعداد دورات تدريبية 

للموظفين داخل وخارج الشركة

 88
فقرة )1(

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات 
في العمل االجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات 

النشاط المشابه.

ال ينطبق الن النص استرشادي 
ولصعوبة تطبيقها وخاصة المقارنة 

بالشركات األخرى ذات النشاط 
المشابهة لندرة المعلومات.

95

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة 
الشركات، فعليه أن يفوض إليها االختصاصات المقررة 

بموجب المادة )الرابعة والتسعين( من هذه الالئحة، وعلى 
هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، 
وتزويد مجلس اإلدارة، سنويًا على األقل، بالتقارير والتوصيات 

التي تتوصل إليها. 

لم تشكل الشركة لجنة خاصة 
بالحوكمة ويوجد إدارة مختصة 

بالحوكمة وااللتزام تتولي وبالتنسيق 
مع المراجعة الداخلية مراقبة واألشراف 

على تطبيق نظام حوكمة الشركة 
تحت إشراف لجنة المراجعة و مجلس 

اإلدارة.

وفي الختام يسر مجلس اإلدارة أن يتقدم بخالص الشكر 
والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على 

دعمها ورعايتها المستمرة للقطاع الخاص، كما يتقدم 
المجلس بخالص الشكر والتقدير لجميع المتعاملين مع 

الشركة من عمالء الشركة والبنوك والموردين، وخالص 
الشكر والتقدير لمساهمي الشركة الكرام علي ثقتهم 

ودعمهم المستمر داعيين المولي عز وجل أن يتوج هذه 
الثقة بمزيد من التطور واالزدهار، والشكر موصول لإلدارة 

التنفيذية ومنسوبي الشركة لجهودهم المخلصة كما 
يتطلع المجلس إلى تحقيق المزيد من اإلنجازات خالل 

العام 2018م بإذن الله.

سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع،

رئيس مجلس اإلدارة

75شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق - مبكو التقرير السنوي 2017م 



القوائم 
المالية 

الموحدة





تقرير المراجع المستقل 

إلى مساهمي شركة الشرق األوسط لصناعة 
وإنتاج الورق

تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

رأينا
في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، 

من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد 
لشركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )"الشركة"( 

وشركاتها التابعة )مجتمعين "المجموعة"( كما في 31 
ديسمبر 2017 وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية 

الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير 
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 

السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

نطاق المراجعة
تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة من ما يلي:

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2017.  •
قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في   •

ذلك التاريخ.
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة   •

المنتهية في ذلك التاريخ.
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية   •

في ذلك التاريخ.
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة والتي تتضمن   •

ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

أساس الرأي
لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا لمعايير المراجعة الدولية 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن 
مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها في 

تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات المراجع حول 
مراجعة القوائم المالية الموحدة.

نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية 
ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.

االستقالل
إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد سلوك وآداب 

المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية 

المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما 
التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه القواعد.

منهجنا في المراجعة

نظرة عامة
أمر رئيس للمراجعة

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في   •
المملكة العربية السعودية ألول مرة

في أطار عملية تصميم مراجعتنا، قمنا بتحديد 
األهمية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في 
القوائم المالية الموحدة. بالتحديد، أخذنا بعين االعتبار 

اإلجتهادات الموضوعية التي أتخذتها اإلدارة، على سبيل 
المثال، ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي 

شملت وضع افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلية 
غير المؤكدة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع 

عمليات مراجعتنا، تناولنا أيضًا مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة 
الداخلية، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر في ما 

إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل خطر األخطاء 
الجوهرية الناتجة عن احتيال.

لقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجعتنا بهدف 
تنفيذ أعمال كافية تمكننا من إبداء رأي حول القوائم 
المالية الموحدة ككل، مع األخذ بعين االعتبار هيكل 

المجموعة، والعمليات والرقابة المحاسبية، وقطاع 
األعمال الذي تزاول المجموعة نشاطها فيه.

إن األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي، وفقًا 
لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا 

للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم التطرق 
إلى هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية 

الموحدة ككل، وعند إبداء رأينا حولها، ال نبدي رأيًا منفصاًل 
حول هذا األمر.

القوائم المالية الموحدة78
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معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتألف 

المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في التقرير 
السنوي للمجموعة، والتي ال تكون ضمن القوائم المالية 
الموحدة وتقريرنا حولها، والتي من المتوقع تقديمها لنا 

بعد تاريخ هذا التقرير.

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يغطي 
المعلومات األخرى ولن نبدي أي نوع من أنواع التأكيد 

حولها.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، 
تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى 

المحددة أعاله، وعند قراءته نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت 
المعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم 

المالية الموحدة أو مع المعلومات التي حصلنا عليها 
خالل عملية المراجعة، أو خالفًا لذلك تتضمن أخطاء 

جوهرية.

وعندما نقوم بقراءة التقرير السنوي فإننا مطالبون - إذا 
توصلنا إلى وجود أخطاء جوهرية فيه - بإبالغ المكلفين 

بالحوكمة بهذا األمر.

 كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيس للمراجعةأمر رئيس للمراجعة

 تطبيق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة بالمملكة
العربية السعودية ألول مرة

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية:

تم الحصول على فهم لفروقات التحول   •
المحددة من قبل اإلدارة بين معايير المحاسبة  

  السابقة والمعايير الدولية للتقرير المالي 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتم  

  تقييم اكتمالها ومالءمتها.

تم تقييم كفاءة وموضوعية واستقالل   •
إستشاريي اإلدارة المشاركين في عملية التحول   

إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.  

تم تقييم القرارات الرئيسية التي اتخذتها   •
المجموعة فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية  
  والتقديرات واإلجتهادات المتعلقة بالتحول إلى

  المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في
  المملكة العربية السعودية، وتم تقييم مدى
  مالءمتها بناء على فهمنا ألعمال المجموعة

  وعملياتها.

تم اختبار التعديالت التي أجريت كجزء من   •
عملية التحول بناء على الفروقات المحددة.  

تم تقييم مدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات في  •
القوائم المالية الموحدة المتعلقة بالتحول إلى  

  المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في
  المملكة العربية السعودية.

 قامت المجموعة بإعداد قوائمها المالية الموحدة
 لجميع الفترات حتى وبما فيها السنة المنتهية في 31

 ديسمبر 2016 وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها
 الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين
 )“معايير المحاسبة السابقة”(. قامت المجموعة بإعداد

 أول قوائمها المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية
 في 31 ديسمبر 2017 وفقًا للمعايير الدولية للتقرير
 المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية

 والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة
 السعودية للمحاسبين القانونيين. عند إعداد القوائم

 المالية الموحدة، تم إعداد قائمة المركز المالي الموحدة
 االفتتاحية للمجموعة كما في 1 يناير 2016، وهو تاريخ

.تحول المجموعة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي

 إعتبارنا التحول من معايير المحاسبة السابقة إلى
 المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة

 العربية السعودية، أمر رئيس للمراجعة نظرًا لتأثيره
 الجوهري على القوائم المالية الموحدة من حيث القياس

 .واإلفصاح

 إن أسس اإلعداد وتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي
 موضحة في إيضاح رقم 2، كما إن السياسات المحاسبية

 المطبقة من قبل المجموعة موضحة في إيضاح رقم
 3، وان تعديالت التحول والتفاصيل األخرى المتعلقة

 بعملية التحول من معايير المحاسبة السابقة إلى
.المعايير الدولية للتقرير المالي موضحة في إيضاح رقم 4
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مسؤوليات اإلدارة والمكلفين 
بالحوكمة حول القوائم المالية 

الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم 
المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير 

واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات 

والنظام األساسي للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلي 
الذي تراه اإلدارة ضروريًا لتتمكن من إعداد قوائم مالية 

موحدة خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت ناتجة 
عن احتيال أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن 
تقييم قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها 

واإلفصاح - عند الضرورة - عن األمور المتعلقة 
باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما 

لم تنوي اإلدارة تصفية أو وقف عمليات المجموعة أو 
عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على 
عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة 
القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا 
كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء 
الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وإصدار 
تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. ُيعد التأكيد المعقول 

مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية 
المراجعة التي تم القيام بها وفقًا لمعايير المراجعة 
الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، 

ستكشف دائمًا عن خطأ جوهري عند وجوده. يمكن أن 
تنتج األخطاء من احتيال أو خطأ، وُتَعد جوهرية، بمفردها 
أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن 
تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون 

بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة.

وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقًا 
لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة 

العربية السعودية، نمارس اإلجتهاد المهني ونحافظ 
على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضًا 

بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر وجود أخطاء جوهرية في   •
القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن احتيال 

أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة 
هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية 

ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي 
أخطاء جوهرية ناتجة عن االحتيال يعد أكبر من الخطر 
الناتج عن الخطأ حيث قد ينطوي االحتيال على تواطؤ 

أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز نظام الرقابة 
الداخلي.

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة   •
بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة 

مالئمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية 
أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية لمستخدمة   •
ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات 

المتعلقة بها التي قامت بها اإلدارة.
استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ   •

االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي 
تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد 

جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير الى 
وجود شكًا كبيرًا حول قدرة المجموعة على االستمرار 

في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، 
يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات 
العالقة في القوائم المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا 
كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا 

إلى أدلة المراجعة التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقريرنا. 
ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد 

تؤدي إلى عدم استمرار المجموعة في أعمالها.
تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية   •
الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت 

القوائم المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث 
ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما   •
يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة 

التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي حول القوائم 
المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن التوجيه 
واإلشراف والقيام بعملية المراجعة للمجموعة، 

ونظل المسؤولين الوحيدين عن رأينا.

نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - 
بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج 

المراجعة الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في 
نظام الرقابة الداخلي التي قد يتم إكتشافها خالل مراجعتنا.

القوائم المالية الموحدة80
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كما نقدم أيضًا للمكلفين بالحوكمة بيانًا نوضح فيه أننا 
قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية المناسبة المتعلقة 
باالستقالل، ونقوم بإبالغهم بجميع العالقات واألمور 

اآلخرى التي ُيعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على 
استقاللنا، وسبل الحماية لها إن لزم األمر. 

ومن بين األمور التي نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة 
عنها، نقوم بتحديد تلك األمور التي كانت لها أهمية 

كبيرة خالل عملية مراجعة القوائم المالية الموحدة 
للفترة الحالية ولذلك هي األمور الرئيسية للمراجعة. تم 

توضيح هذه األمور في تقريرنا باستثناء ما تمنع النظم أو 
التشريعات اإلفصاح العام عنه أو إذا قررنا - في حاالت نادرة 

جدًا - أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من 

المتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر سوف 
يؤدي الى نتائج سلبية تفوق منافع المصلحة العامة من 

هذا اإلفصاح.

برايس وترهاوس كوبرز

علي عبدالرحمن العتيبي
ترخيص رقم 379

16 جمادى اآلخرة 1439هـ
(4 مــــــــــــــارس 2018م(
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1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017إيضاح

الموجودات

موجودات غير متداولة

61,064,989,2691,087,099,4821,040,353,369ممتلكات ومصنع ومعدات

75,143,7785,581,9626,335,584موجودات غير ملموسة

81,357,2382,715,79583,682أدوات مالية مشتقة

1,071,490,2851,095,397,2391,046,772,635مجموع الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة

9180,172,467175,673,920199,298,861مخزون

10209,617,581174,324,793184,536,337ذمم مدينة تجارية

1112,189,15114,614,63813,477,061مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

1244,037,26945,350,91187,734,616موجودات متداولة أخرى

--13512,303استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

1431,015,66034,379,77330,005,552نقد وما يعادله

477,544,431444,344,035515,052,427مجموع الموجودات المتداولة

1,549,034,7161,539,741,2741,561,825,062مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

15500,000,000500,000,000500,000,000رأس المال

1673,663,22866,850,11657,359,377احتياطي نظامي

17148,716,962126,615,34367,599,140أرباح مبقاة

722,380,190693,465,459624,958,517مجموع حقوق الملكية

المطلوبات

مطلوبات غير متداولة

18358,354,589390,024,783427,644,708قروض طويلة األجل

1935,330,77329,837,97026,625,198مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

393,685,362419,862,753454,269,906مجموع المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة

203,006,6591,630,5331,769,856زكاة مستحقة

 194,236,262  113,548,364  124,333,703 18الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 213,654,589  242,070,059  223,253,221 21قروض قصيرة األجل

 71,020,893  67,158,902  77,688,708 22ذمم دائنة تجارية وأخرى

234,686,8732,005,2041,915,039مطلوبات متداولة أخرى

432,969,164426,413,062482,596,639مجموع المطلوبات المتداولة

826,654,526846,275,815936,866,545مجموع المطلوبات

1,549,034,7161,539,741,2741,561,825,062مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

تعد اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 38 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017إيضاح

771,008,091634,404,523مبيعات

(503,121,781((584,898,147(24تكلفة المبيعات

186,109,944131,282,742إجمالي الربح

(39,370,626((34,634,837(25مصاريف بيع وتوزيع

(59,391,336((56,704,237(26مصاريف عمومية وإدارية 

2,632,113(1,358,557()خسارة( ربح القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة

(1,260,225(272,421,167إيرادات/ )مصاريف( أخرى

95,833,48033,892,668الربح التشغيلي

91,963,702-28صافي الربح من المطالبة باألرض والمرافق المصادرة

(29,636,242((26,288,287(تكاليف تمويلية

69,545,19396,220,128الربح قبل الزكاة

(1,312,740((1,414,078(20مصروف الزكاة

68,131,11594,907,388ربح السنة

بنود الدخل الشامل اآلخر

التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

(1,400,446((1,716,384(19الخسائر االكتوارية

66,414,73193,506,942مجموع الدخل الشامل

ربحية السهم:

301.361.90األساسية والمخفضة

تعد اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 38 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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المجموعأرباح مبقاةاحتياطي نظاميرأس المالإيضاح

500,000,00066,850,116126,615,343693,465,459الرصيد كما في 1 يناير 2017

68,131,11568,131,115--ربح السنة

)1,716,384((1,716,384(--الخسارة الشاملة األخرى للسنة

66,414,73166,414,731--مجموع الدخل الشامل للسنة

-(6,813,112(6,813,112-16المحول إلى احتياطي نظامي

)37,500,000((37,500,000(--34توزيعات ارباح

500,000,00073,663,228148,716,962722,380,190الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017

500,000,00057,359,37767,599,140624,958,517الرصيد كما في 1 يناير 2016

94,907,38894,907,388--ربح السنة

(1,400,446((1,400,446(--الخسارة الشاملة األخرى للسنة

93,506,94293,506,942--مجموع الدخل الشامل للسنة

-(9,490,739(9,490,739-16المحول إلى احتياطي نظامي

(25,000,000((25,000,000(--34توزيعات ارباح

500,000,00066,850,116126,615,343693,465,459الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016

قائمة التغيرات في حقوق
الملكية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

تعد اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 38 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

69,545,19396,220,128الربج قبل الزكاة

تعديالت لـ:

690,650,38179,986,214, 7    استهالك وإطفاء

26,288,28729,636,242    تكاليف تمويلية

(144,729((431,492(27    أرباح من بيع ممتلكات ومعدات

10620,3761,050,000    مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

91,900,0001,950,000    مخصص مخزون بطيء الحركة

195,255,3614,921,947    مخصص مكافآة نهاية الخدمة للموظفين

(2,632,113(1,358,557    خسارة )ربح( القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة

)91,963,702(-28صافي الربح من المطالبة باألرض والمرافق المصادرة

التغيرات في رأس المال العامل:

21,674,941(6,398,547(    مخزون

9,161,544(35,913,164(    ذمم مدينة تجارية

(1,137,577(2,425,487    مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

1,313,64211,893,075    موجودات متداولة أخرى

(3,814,582(10,509,503    ذمم دائنة تجارية وأخرى

2,681,66990,165   مطلوبات متداولة أخرى

169,805,253156,891,553النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

(33,269,703((25,686,475(تكاليف تمويلية مدفوعة

(1,452,063((37,952(20زكاة مدفوعة

(3,109,621((1,478,942(19مكافآة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

142,601,884119,060,166صافي النقد الناتج من أنشطة تشغيلية

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

(124,842,164((67,103,633(6, 7شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

565,998165,659متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

-(512,303(13االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

122,454,332-28صافي المتحصالت من مطالبة األرض والمرافق المصادرة

(2,222,173((67,049,938(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

29,206,228(19,092,952(صافي التغير في قروض قصيرة األجل

18110,340,753201,449,000متحصالت من قروض طويلة األجل

(318,119,000((132,663,860(18المسدد من القروض طويلة األجل

(25,000,000((37,500,000(توزيعات أرباح مدفوعة

)112,463,772()78,916,059(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 

4,374,221 )3,364,113(صافي التغير في النقد وما يعادله

34,379,77330,005,552النقد وما يعادله في بداية الفترة

1431,015,66034,379,773النقد وما يعادله في نهاية الفترة

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

تعد اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 38 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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نسبة الملكيةالنشاط التجاري الرئيسيبلد التأسيساسم الشركة التابعة

شركة تجميع وتدوير 
المخلفات المحدودة

المملكة العربية 
السعودية

بيع نفايات الورق والكرتون 
والبالستيك بالجملة والتجزئة

97٪ مباشر، 3٪ غير مباشر
فعال بنسبة ٪100

شركة اإلنجازات المتخصصة 
المحدودة

المملكة العربية 
السعودية

بيع منتجات الورق والكرتون 
والبالستيك المستخدم بالجملة 

والتجزئة

97٪ مباشر، 3٪ غير مباشر
فعال بنسبة ٪100

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

1. معلومات عامة
تعمل شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )"مبكو" 

أو "الشركة"( وشركاتها التابعة )مجتمعين "المجموعة"( 
في إنتاج وبيع الكرتون والورق الصناعي. ان الشركة هي 

شركة مساهمة سعودية تأسست وتعمل في المملكة 
العربية السعودية. 

حصلت الشركة على سجلها التجاري رقم 4030131516 بتاريخ 
3 رجب 1421هـ الموافق 31 ديسمبر 2000. خالل عام 2012، تم 

تحويل الوضع القانوني للشركة من شركة ذات مسؤوليه 
محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة. وافقت وزارة 

التجارة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية 
مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 44 بتاريخ 14 صفر 1433 
هـ )8 يناير 2012 م(. وقد وافقت هيئة السوق المالية على 
طلب الشركة في طرحها العام األولي بتاريخ 25 جمادى 

األولى 1436 هـ ) 16 مارس 2015(. تم تحويل الشركة إلى شركة 
مساهمة سعودية بتاريخ 14 رجب 1436 هـ )الموافق 3 مايو 

2015 م(. 

كما في 31 ديسمبر 2017، كان لدى الشركة استثمارات في 
الشركات التابعة التالية )يشار إليها مجتمعة "المجموعة"(.

2. أسس اإلعداد

2-1 بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير 

الدولية للتقرير المالي كما تم اعتمادها من قبل الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية 

السعودية والمعايير والتفسيرات األخرى الصادرة عن 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

لكافة الفترات حتى وبما فيها السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2016، قامت المجموعة بإعداد وعرض القوائم 

المالية النظامية وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف 
عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات 
نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام 

األساسي للشركة والتي تؤثر على إعداد وعرض القوائم 
المالية.

هذه هي أول قوائم مالية موحدة للمجموعة والتي تم 
إعدادها وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم 

1 "تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقرير المالي للمرة 
األولى". عند إعداد ھذه القوائم المالیة، تم إعداد قائمة 

المرکز المالي االفتتاحية للمجموعة کما في 1 ینایر 2016 
لتاریخ انتقال المجموعة إلی المعاییر الدولیة للتقاریر 

المالیة. تم شرح كيفية تأثير االنتقال إلى المعايير الدولية 
للتقرير المالي على المركز المالي وقائمة الدخل الشامل 
والتدفقات النقدية للمجموعة المبين في إيضاح رقم 4.

 
2-2 العرف المحاسبي/ أسس القياس

أعدت هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ 
التكلفة التاريخية، باستثناء األدوات المالية المشتقة 

واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
والمقاسة بالقيمة العادلة.

2-3 التغيرات في السياسات المحاسبية
فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تصبح 

سارية المفعول حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية 
الموحدة للمجموعة، حيث يسمح بالتطبيق المبكر، 

اال أن المجموعة لم تقم بتطبيقها في وقت مبكر عند 
إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
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ساري المفعول للفترات السنوية 
التي تبدأ في أو بعد

المعايير والتعديالت أو 
التفسيرات

ملخص المتطلبات

فترات التقرير السنوي التي تبدأ في أو 
بعد تاريخ 1 يناير 2018 ، يسمح بالتطبيق 

المبكر. 

المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم 9 "األدوات 

المالية"

يتناول المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 تصنيف 
وقياس وإلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات 

المالية، ويدخل قواعد جديدة الحتساب التحوط 
ونموذجًا جديدًا لالنخفاض في قيمة الموجودات 

المالية.

فترات التقرير السنوي التي تبدأ في أو 
بعد تاريخ 1 يناير 2018 ، يسمح بالتطبيق 

المبكر.

المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم 15، "اإليرادات 
من العقود مع العمالء"

يضع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 نموذجًا من 
خمس خطوات لجميع أنواع عقود اإليرادات، وعليه من 
الممكن االعتراف باإليرادات في مرحلة زمنية محددة أو 
على مدى فترة زمنية. يحل المعيار محل دليل االعتراف 

باإليرادات الحالي بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 
رقم 18 "اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي رقم 11 "عقود 

اإلنشاء، ولجنة تفسير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
13 "برامج والء العمالء"، ولجنة تفسير المعيار الدولي 

للتقرير المالي رقم 15 "اتفاقيات إلنشاء عقار"، ولجنة 
تفسير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 18 "تحويل 

موجودات من عمالء".

الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 
أو بعد 1 يناير 2019 ، يسمح بالتطبيق 

المبكر.

المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم 16 - "عقود 

اإليجار"

يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 تصنيفًا 
لعقود اإليجار بناًء على طبيعة الموجودات التي كانت 

خاضعة لاليجار. وعليه، يتم تصنيف كافة عقود اإليجار 
كعقود من النوع "أ" أو "ب". يتضمن المعيار نموذج حق 
االنتفاع والذي يتطلب من المستأجر االعتراف بمعظم 
عقود اإليجار في قائمة المركز المالي كمطلوبات إيجار 

بحق انتفاع من الموجودات.

 فترات التقرير السنوي التي تبدأ في أو 
بعد تاريخ 1 يناير 2021 ، يسمح بالتطبيق 

المبكر.

المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم 17 - "عقود 

التأمين"

يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 - عقود 
التأمين - مبادئ االعتراف بقیود التأمین الصادرة 

وقیاسھا وعرضھا واإلفصاح عنھا. كما يتطلب تطبيق 
مبادئ مماثلة على عقود إعادة التأمين المحتفظ بها 

وعقود االستثمار مع خصائص المشاركة التقديرية 
الصادرة. والهدف من ذلك هو ضمان تقديم المنشأت 

لمعلومات ذات الصلة بطريقة تمثل تلك العقود بأمانة. 

فترات التقرير السنوية
تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018 ، يسمح 

بالتطبيق المبكر.

لجنة تفسير المعيار 
الدولي للتقرير المالي رقم 

22 - معامالت العملة 
األجنبية والتعويض 

مقدما

يتناول التفسير الدولي للتقرير المالي رقم 22 كيفية 
تحديد تاريخ المعاملة لغرض تحديد سعر الصرف 

الستخدامه عند اإلثبات األولي للموجودات ذات الصلة 
والمصاريف أو الدخل )أو جزء منه( عند إلغاء قيد أصل 

غير مالي أو مطلوب غير مالي ينشأ عن سداد أو استالم 
دفعة مقدمة بعملة أجنبية.

فترات التقرير السنوية
تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019، يسمح 

بالتطبيق المبكر.

لجنة تفسير المعيار 
الدولي للتقرير المالي رقم 

23 - عدم التأكيد
عن معامالت 
ضريبة الدخل

يوضح تفسير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 23 
كيفية تطبيق متطلبات االعتراف والقياس في 

معيار المحاسبة الدولي رقم 12 عندما ال يوجد تأكيد 
بشأن معامالت ضريبة الدخل. وفي هذا الظرف، تقوم 

المنشأة باثبات وقياس موجوداتها أو مطلوباتها 
الضريبية الحالية أو المؤجلة التي تطبق متطلبات 

معيار المحاسبة الدولي 12 على أساس الربح الخاضع 
للضريبة )الخسائر الضريبية( واألسس الضريبية 
والخسائر الضريبية غير المستخدمة واالئتمانات 
الضريبية غير المستخدمة والمعدالت الضريبية 

المحددة والتي تطبق هذا التفسير.
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معيار الدولي للتقرير المالي رقم 9معيار المحاسبة الدولي رقم 39 )العرض الحالي(

القياسالتصنيفالقياسالتصنيف

الموجودات المالية

ذمم مدينة تجارية وأخرى
التكلفة بالتكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةالقروض والذمم مدينة نقد وما يعادله

المطفأة

مشتقات األدوات المالية
االستثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة

بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة

بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو 

الخسارة

القيمة العادلة 
من خالل الربح 

أو الخسارة

المطلوبات المالية

الذمم الدائنة التجارية 
واألخرى القروض

مطلوبات مالية أخرى 
التكلفة بالتكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةبالتكلفة المطفأة

المطفأة

وفقا لتقديراتها األولية، فيما يلي اآلثار المحتملة المتعلقة 
بالمعايير والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو 

بعد 1 يناير 2018؛

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 "األدوات 
المالية"

يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 ثالث فئات 
تصنيف رئيسية للموجودات المالية: تقاس بالتكلفة 

المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يلغي المعيار 

فئات معيار المحاسبة الدولي 39 الحالية المحتفظ بها 
حتى تاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة والمتاحة 

للبيع. 

فيما يلي تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات 
المالية الحالية والمحتملة:

يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 محل نموذج 
"الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي رقم 
39 مع نموذج "خسارة ائتمان متوقعة". وسيتطلب 

ذلك حكما هاما بشأن كيفية تأثير التغيرات في العوامل 
االقتصادية على خسائر االئتمان المتوقعة التي سيتم 

تحديدها على أساس االحتمال المرجح للربحية. قامت إدارة 
المجموعة بتقييم أو تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

رقم 9 والذي لن يكون له تأثير جوهري على االنخفاض في 
القيمة. 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، "اإليرادات من 
العقود مع العمالء"

لن يكون هناك تأثير جوهري على سياسة االعتراف 
باإليرادات للمجموعة ألن السياسة الحالية للمجموعة 
تلبي بالفعل المتطلبات الجديدة للمعيار الجديد حيث 
تقوم المجموعة بتسجيل مبيعاتها في وقت يتم فيه 
نقل السيطرة على المخزون المباع وعند الوفاء بالوعود 

في أوامر البيع مع العمالء.

تقوم المجموعة حاليًا بتقييم آثار تطبيق المعايير األخرى 
والتفسيرات على القوائم المالية الموحدة للمجموعة عند 

التطبيق.

2-4 العملة الوظيفية وعملة العرض
تظهـر البنود في القوائم المالية الموحدة للشركة بالريال 
السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض لجميع 

شركات المجموعة.

2-5 استخدام األحكام والتقديرات
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة قيام 

اإلدارة باتخاذ أحكام وتقديرات وافتراضات لها تأثير على 
المبالغ المدرجة لإليرادات 

والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات 
المرفقة. وقد تؤدي الشكوك حول هذه االفتراضات 

والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على 
القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات 

المستقبلية.
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فيما يلي تفصيل باالفتراضات الرئيسية التي تتعلق 
بالمستقبل والمصادر األخرى الهامة للتقديرات غير 
المؤكدة كما في تاريخ التقرير والتي قد ينتج عنها 

تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات 
والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة. تستند 

المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها الى المؤشرات 
المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. قد يحدث 

تغير في الظروف واالفتراضات والتقديرات المستقبلية 
نظرًا للتغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن إرادة 

المجموعة. ويتم عرض هذه التغيرات في االفتراضات عند 
حدوثها.

فيما يلي معلومات حول التقديرات واألحكام الصادرة 
عند تطبيق السياسات المحاسبية التي من الممكن أن 

يكون لها أثر على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية 
الموحدة :

)أ ( مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية
يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة 

التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن 
المجموعة لن تكون قادرة على تحصيل جميع المبالغ 
المستحقة وفقا للشروط األصلية للذمم المدينة. تقوم 

المجموعة بتسجيل مبلغ کمخصص للذمم المدینة 
التجاریة المشکوك في تحصیلھا علی أساس شھري في 
تاريخ كل تقرير والذي يعدل الرصید الختامي للمخصص 

من خالل إعادة تقییم أعمار الذمم المدینة والتحلیل 
التفصیلي للذمم المدینة من کل عميل علی أساس 

احتمالية إفالس المدين أو إعادة الهيكلة المالية، ويعتبر 
التخلف عن السداد أو التأخر في السداد مؤشرات على 

وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة الذمم المدينة 
التجارية.

)ب ( مخصص مخزون متقادم
تحدد المجموعة مخصصها لتقادم المخزون استناًدا 

إلى الخبرة السابقة والوضع الحالي والتوقعات الحالية 
والمستقبلية فيما يتعلق بالمبيعات أو االستخدام. 

تقوم المجموعة بتسجيل مبلغ کمخصص للمخزون 
المتقادم وبطيئ الحركة علی أساس شھري وتقوم بإعادة 

تقییم الرصید الختامي في تاریخ کل تقریر بناء علی نتائج 
الجرد الميداني ونتائج التفتیش الدوري للمخزون الذي 

یقوم به الفریق الفني. إن تقدیر مخصص المجموعة 
لتقادم المخزون یمكن أن یتغیر من فترة إلی أخرى، وذلك 
إلختالف العمر اإلنتاجي المتبقي والتغیر في التكنولوجیا 

والتغیر المحتمل في االستخدام وتاریخ انتھاء صالحیته 
وتوقع المبیعات والعوامل النوعیة األخرى لمحفظة 

المخزون من سنة إلى أخرى. 

)ج( األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات 
والمصنع والمعدات

تحّدد اإلدارة األعمار اإلنتاجّية والقيم المتبقية المقدرة 
للممتلكات والمصنع والمعدات لحساب االستهالك. 

د هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع  وُيحدَّ
للموجودات أو التلف المادي. وتراجع اإلدارة األعمار 

اإلنتاجية والقيمة المتبقية على أساس سنوي ويتم 
تعديل تكاليف االستهالك المستقبلّية عندما ترى اإلدارة 

أّن األعمار اإلنتاجّية تختلف عن التقديرات السابقة.

)د( مكافآت الموظفين - خطة المكافآت المحددة
تقدم مكافآت الموظفين مكافآت نهاية الخدمة 

للموظفين. ويعتمد مستوى االستحقاقات المقدمة 
على طول مدة خدمة الموظفين ورواتبهم في السنوات 

األخيرة إلى حين التقاعد. إن تكلفة المكافآت المحددة 
لما بعد الخدمة هي القيمة الحالية لاللتزام ذي الصلة، 

كما هو محدد باستخدام طريقة المشاريع وطريقة ائتمان 
الوحدة. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المكافآت 

المحددة من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية 
المقدرة باستخدام معدالت الفائدة أو سندات الشركات 

ذات الجودة العالية والمحددة بالعملة التي سيتم بها 
دفع المكافآت، والتي لها مدة تقارب شروط اإللتزام ذي 

الصلة. وفي حالة عدم وجود سوق نشطة للسندات، 
تستخدم أسعار السوق للسندات الحكومية أو تستخدم 

المعدالت من سوق السندات الدولية التي تعدل على 
أساس عالوة مخاطر الدولة. ونظرا لعدم وجود سندات 
نشطة للشركات أو السندات الحكومية في المملكة 
العربية السعودية، تم اختيار معدل الخصم باستخدام 
العائد المتوفر على مؤشر سيتي للمعاشات التقاعدية 

لمدة تساوي مدة االلتزام وتعديلها مقابل عالوة مخاطر 
الدولة البالغة 100 نقطة أساس. يتضمن التقييم األكتواري 

وضع افتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات 
الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه العوامل تحديد 

معدل الخصم والزيادات في المرتبات في المستقبل 
والتقاعد المبكر ومعدالت الوفيات وما إلى ذلك. ونظرا 

لتعقيد التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعتها 
الطويلة األجل، فإن التزام االستحقاقات المحددة حساس 

للتغييرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة جميع 
االفتراضات في تاريخ كل تقرير.
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ان المعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. وفيما 
يتعلق بتحديد معدل الخصم المناسب والعائد ومدة 

التزام السندات ذات الجودة العالية، على النحو المحدد 
من قبل وكالة تصنيف معترف بها دوليا، واالستقراء 

حسب الحاجة على طول منحنى العائد لتتوافق مع 
المدة المتوقعة اللتزام المكافآت المحددة. يرجى الرجوع 

إلى االيضاح رقم 19 لالفتراضات المستخدمة.

3. السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل 

منتظم في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفي إعداد 
قائمة المركز المالي االفتتاحية في 1 يناير 2016 بغرض 

التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، عدا األمور التي 
تتعلق بتطبيق االستثناءات ذات العالقة أو اإلعفاءات 

المتوفرة كما هو منصوص عليه ضمن المعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 1. للمزيد من التفاصيل حول هذه 

االستثناءات واإلعفاءات، يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 4.

3-1 أساس التوحيد

)أ ( الشركات التابعة
تمثل الشركات التابعة تلك الشركات التي تخضع 

لسيطرة المجموعة. ومن أجل تحقيق تعريف السيطرة، 
يجب أن يتم الوفاء بالمعايير الثالثة التالية:

أن يكون للمجموعة سلطة على الشركة.  -1
أن تكون المجموعة معرضة، أو أن يكون لديها   -2

حقوق في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها   
مع الشركة؛ و  

أن يكون للمجموعة القدرة على استخدام   -3
سلطتها على الشركة للتأثير على قيمة عائدات   

الشركة.  

يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارًا من تاريخ انتقال 
السيطرة إلى المجموعة ويتم تعليق ذلك اعتبارًا من تاريخ 

انتقال السيطرة من المجموعة. تدرج نتائج الشركات 
التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة، 

إن وجدت، في قائمة الدخل الشامل الموحدة اعتبارًا من 
تاريخ االستحواذ أو حتى تاريخ االستبعاد، حسبما يقتضي 

الحال .

)ب ( المعامالت المستبعدة عند التوحيد

يتم استبعاد األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة 
وأي إيرادات ومصروفات غير محققة ناتجة من المعامالت 

بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم المالية 
الموحدة.

3-2 الممتلكات والمصنع والمعدات
)ا( االعتراف والقياس

تقاس بنود الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة 
ناقصًا االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة 

لالنخفاض في القيمة.

تتضمن التكلفة سعر الشراء وأي تكاليف منسوبة 
مباشرة إلى إيصال الموجودات إلى الموقع والوضع الالزم 

لها لتتمكن من العمل بالطريقة المرادة من قبل اإلدارة. 
تتضمن تكلفة الموجودات المشيدة داخليًا تكاليف 
المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى منسوبة 

مباشرة إلى إيصال الموجودات إلى حالة التشغيل بهدف 
استخدامها بالشكل المقصود منه وتكاليف االقتراض 

على الموجودات المؤهلة.

عندما تختلف األعمار اإلنتاجية لألجزاء الهامة لبنود 
الممتلكات والمصنع والمعّدات، يتم احتسابها كبنود 

منفصلة )مكونات رئيسية( ضمن الممتلكات والمصنع 
والمعّدات.

تحدد األرباح والخسائر من استبعاد بند الممتلكات 
والمعّدات بمقارنة المتحصالت من االستبعاد مع القيمة 

الدفترية للممتلكات والمعدات ويتم االعتراف بها 
بالصافي في الدخل اآلخر ضمن الربح أو الخسارة.

)ب( التكاليف الالحقة
يتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء من بند الممتلكات 
والمصنع والمعّدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان 

من المرجح أن تتدفق إلى المجموعة مكافآت اقتصادية 
مستقبلية ضمن ذلك البند وتقاس تكلفتها بشكل 

موثوق به. يتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء 
المستبدل. يتم االعتراف بتكاليف خدمات الصيانة 

اليومية للممتلكات والمصنع والمعّدات ضمن الربح أو 
الخسارة عند تكبدها.

)ج( استهالك
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يمثل االستهالك مخصصًا منتظمًا للقيمة القابلة 
لالستهالك ألصل على مدى عمره اإلنتاجي. تمثل القيمة 
القابلة لالستهالك تكلفة األصل أو القيمة األخرى البديلة 

للتكلفة ناقصًا قيمتها المتبقية.

يتم االعتراف باالستهالك في األرباح أو الخسائر على أساس 
القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل 

جزء من بند الممتلكات والمصنع والمعدات. ال يتم 
استهالك األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. 

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية 
والسنوات المقارنة:

يتم فحص طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيمة 
المتبقية سنويًا على األقل ويتم تعديلها الحقًا، إذا 
اقتضى األمر. للمزيد من المعلومات حول مناقشة 

انخفاض قيمة تقييم الممتلكات والمصنع والمعّدات، 
يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم 10-3.

3-3 الموجودات غير الملموسة
تشمل الموجودات غير الملموسة برامج الحاسب اآللي 
ذات األعمار اإلنتاجية المحددة، ويتم إطفاؤها على مدى 

خمس سنوات من تاريخ التطبيق. يتم اختبار هذه 
اإلنخفاضات عندما يكون هناك مؤشر على أن القيمة 

غير الملموسة قد تنخفض قيمتها. يتم فحص فترة 
وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار 

اإلنتاجية المحددة سنويًا على األقل. تتم معاملة أي تغير 
في األعمار اإلنتاجية التقديرية على أنه تغير في التقدير 

المحاسبي ويتم احتسابه الحقًا.

3-4 مخزون
يقاس المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي 

القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تحدد تكلفة المخزون 
باستخدام طريقة المتوسط المرجح وتشتمل على 

المصاريف المتكبدة في إيصالها إلى موقعها ووضعها 
الحالي.

يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر 
في سياق األعمال العادية، ناقصًا تكاليف اإلنجاز ومصاريف 

البيع.

3-5 نقد وما يعادله
يتكون النقد وما يعادله من النقد في الصندوق والودائع 

تحت الطلب لدى البنوك واستثمارات أخرى عالية السيولة 
ذات فترات استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر أو أقل من 

تاريخ االستحواذ .

3-6 العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى 
العمالت الوظيفية لشركات المجموعة بأسعار الصرف 

السائدة في تواريخ المعامالت.

ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة 
بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية 

باستخدام سعر الصرف في ذلك التاريخ. إن ربح أو خسارة 
العملة األجنبية من البنود النقدية هو الفرق بين 

التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية الفترة، 
المعدلة بالفائدة الفعلية والدفعات خالل الفترة، 

والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر 
الصرف في نهاية فترة التقرير.

تم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة 
التاريخية بعملة أجنبية وذلك باستخدام أسعار الصرف 

بتاريخ اإلثبات األولي. ويتم تحويل البنود غير النقدية 
التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية وذلك 

باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة. 
تتم معاملة الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود 
غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقا إلثبات الربح 

أو الخسارة عند تغير القيمة العادلة للبند )أي: فروق 
التحويل على البنود التي يتم إثبات أرباح وخسائر القيمة 

العادلة لها في الدخل الشامل اآلخر، كما يتم اثبات قائمة 
الربح أو الخسارة في قائمة الدخل الشامل اآلخر أو قائمة 

الربح أو الخسارة، على التوالي(.

عدد السنوات

6 – 33مباٍن وكبائن متنقلة

2 – 30آالت ومعدات

5 – 20أثاث وتجهيزات

4 – 5سيارات
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3-7 األدوات المالية

3-7-1 الموجودات المالية غير المشتقة

)أ ( الموجودات المالية
1( التصنيف

تصنف المجموعة موجوداتها المالية إلى الحد الذي 
يمكن تطبيقه في الفئات التالية:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح   •
أو الخسارة  

قروض وذمم مدينة  •
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  •

موجودات مالية متاحة للبيع  •

يعتمد التصنيف على الغرض من شراء االستثمارات. 
وتحدد اإلدارة تصنيف استثماراتها عند االثبات االولي. 

وفي حالة الموجودات المصنفة كمحتفظ بها حتى تاريخ 
االستحقاق، تقوم اإلدارة بإعادة تقييم هذا االختيار بنهاية 

كل فترة تقرير مالي.

2( إعادة التصنيف
يمكن للمجموعة أن تقرر إعادة تصنيف أصل مالي 

تجاري غير مشتق ضمن فئة محتفظ به للمتاجرة إذا لم 
يعد األصل المالي محتفظًا به لغرض البيع على المدى 

القريب. وُيسمح للموجودات المالية، عدا القروض والذمم 
المدينة، أن تخضع إلعادة التصنيف ضمن فئة محتفظ 

به للمتاجرة فقط في ظروف نادرة وناشئة عن حدث 
غير اعتيادي وال يوجد احتمال لتكراره لمرة ثانية على 

المدى القريب. إضافة إلى ذلك، يجوز للمجموعة أن تقرر 
إعادة تصنيف الموجودات المالية التي قد تلبي تعريف 

القروض والذمم المدينة ضمن فئة محتفظ به للمتاجرة 
أو الفئات المتاحة للبيع إذا كانت لدى المجموعة النية 

والقدرة على االحتفاظ بهذه الموجودات المالية في 
المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق في تاريخ 

إعادة التصنيف. 

تجرى عمليات إعادة التصنيف بالقيمة العادلة اعتبارًا من 
تاريخ إعادة التصنيف. تصبح القيمة العادلة تكلفة جديدة 
أو تكلفة مطفأة حسب المعمول به، وال يتم الحقًا القيام 

بعكس أرباح أو خسائر القيمة العادلة المسجلة قبل 
تاريخ إعادة التصنيف. وُتحدد معدالت الفائدة الفعلية 

للموجودات المالية المعاد تصنيفها إلى قروض وذمم 
مدينة وفئات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق في 

تاريخ إعادة التصنيف. وتؤدي الزيادات األخرى في تقديرات 
التدفقات النقدية إلى تعديل أسعار الفائدة الفعلية بأثر 

مستقبلي.

3( االعتراف وإلغاء االعتراف
تعترف المجموعة مبدئيا بالموجودات المالية في 

تاريخ المعاملة. يتم االعتراف بجميع الموجودات 
المالية األخرى مبدئيا في تاريخ المتاجرة الذي تصبح 

فيه المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. يتم 
االعتراف بالمشتريات والمبيعات العادية للموجودات 

المالية بتاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه 
المجموعة بشراء أو بيع األصل.

يتم استبعاد الموجودات المالية عندما تنتهي حقوق 
استالم التدفقات النقدية من االستثمارات أو عندما يتم 

تحويلها، وعندما تحول المجموعة فعليا كافة المخاطر 
ومزايا الملكية.

عندما يتم بيع األوراق المالية المصنفة كمتاحة للبيع، 
يعاد تصنيف تعديالت القيمة العادلة المتراكمة المثبتة 

في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة كأرباح أو 
خسائر من االستثمار في األوراق المالية.

4( القياس
عند االثبات األولي، تقيس المجموعة األصل المالي 

بقيمته العادلة. وفي حالة األصل المالي ال يتم قياسه 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تضاف تكاليف 
المعاملة المتعلقة مباشرة بشراء األصل المالي. ُتحتسب 
تكاليف المعاملة للموجودات المالية المسجلة بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو 

الخسارة.

ُتسجل الحقا القروض والذمم المدينة واالستثمارات 
المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة 

باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

تدرج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة الحقا بالقيمة العادلة.
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يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في 
القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

خالل األرباح أو الخسائر ضمن االربح أو الخسارة ضمن 
اإليرادات األخرى أو المصاريف األخرى.

5( االنخفاض في القيمة
تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير بتقييم ما إذا 

كان هناك دليل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو 
مجموعة من الموجودات المالية لالنخفاض في القيمة. 

تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة الموجودات 
المالية ويتم تكبد خسائر اإلنخفاض في القيمة فقط 

إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة 
نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف المبدئي باألصل 

)"حدث خسارة"(، حيث أن حدث الخسارة )أو األحداث( 
یکون له تأثیر علی التدفقات النقدیة المستقبلیة 

المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة 
التي یمکن تقدیرھا بشکل موثوق به 

موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة
بالنسبة للقروض والذمم المدينة، يقاس مبلغ الخسارة 

على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )باستثناء 

الخسائر االئتمانية المستقبلية التي لم يتم تكبدها( 
مخصومة بمعدل الفائدة الفعلية األصلي لألصل المالي. 

تخفض القيمة الدفترية لألصل ويدرج مبلغ الخسارة 
في الربح أو الخسارة. في حال كان للقرض أو االستثمار 
المحتفظ به للبيع معدل فائدة متغير، يكون معدل 

الخصم لقياس أي خسارة انخفاض في القيمة هو معدل 
الفائدة الفعلية الحالي المحدد بموجب العقد. كوسيلة 

عملية، يجوز للمجموعة قياس االنخفاض في القيمة 
على أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام سعر قابل 

للمالحظة في السوق.

إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في أي فترة 
الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعيًا بحدٍث 

يحصل بعد أن تم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة 
)مثل تحّسن التقييم االئتماني للمدين(، يتم االعتراف 

بعكس خسارة االنخفاض في القيمة المحتسبة سابقًا 
في الربح أو الخسارة.

)ب ( المطلوبات المالية
يتم االعتراف بالمطلوبات المالية مبدئيا في تاريخ 

المتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا 

في األحكام التعاقدية لألداة. تقوم المجموعة بإلغاء 
االعتراف بالمطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها 

التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء مدتها. تقوم المجموعة 
بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة ضمن 

فئة المطلوبات المالية األخرى. يتم االعتراف بهذه 
المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضاًفا إليها 
أية تكاليف منسوبة مباشرة للمعاملة. وبعد االعتراف 
المبدئي يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة 

المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تتكون 
المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة من 

القروض والذمم الدائنة التجارية واألخرى.

 يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم 
عرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة 
فقط عندما يكون للمجموعة حق قانوني في مقاصة 

المبالغ وتعتزم إما التسوية على أساس الصافي أو تحقيق 
الموجودات، وتسوية االلتزامات في وقت واحد.

3-7-2 األدوات المالية المشتقة
ًتحتسب األدوات المالية المشتقة مبدئيًا بالتكلفة، 

والتي تمثل بشكل رئيسي عقود مقايضة أسعار الربح، 
ويعاد قياسها بالقيمة العادلة بتواريخ التقارير الالحقة. 

ُتحتسب التغيرات في األداة المالية المشتقة ضمن الربح 
أو الخسارة كجزء من "ربح / )خسارة( القيمة العادلة من 
األداة المالية المشتقة" عند حدوثها حيث أنها ال تتأهل 

لمحاسبة التحوط. تسجل القيم العادلة الناتجة الموجبة 
والسالبة في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن 

الموجودات والمطلوبات، على التوالي.

3-8 عقود اإليجار

عقود إيجارات تشغيلية
يتم تصنيف عقد اإليجار كعقد إيجار تشغيلي إذا لم 

تحّول كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكیة األصل أو 
مجموعة الموجودات الخاضعة لترتيب اإليجار. ُتحمل 

الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية ضمن 
قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل اآلخر على 
أساس القسط الثابت على مدى فترة العقد. وعند إنهاء 

عقد اإليجار قبل انتهاء فترة عقد اإليجار، فإن أي دفعة 
تقدم للمؤجر كغرامة، ناقصًا دخل التأجير المتوقع )إن 

وجد( ُتقيد كمصروف في الفترة التي يتم فيها إنهاء 
العقد.
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االنخفاض في قيمة الموجودات
تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية 

للمجموعة )باستثناء الشهرة والموجودات غير 
الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، إن وجدت، 

والتي يتم اختبارها سنويا على األقل لالنخفاض في 
القيمة( بتاريخ كل تقرير للتحقق مما إذا كان هناك أي 
مؤشر يدل على تعرضها لالنخفاض في القيمة. وفي 

حال وجود هذا المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة 
لالسترداد.

يحدث انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية 
ألصل أو وحدة مدرة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد، 
وتتمثل القيمة القابلة لالسترداد في القيمة العادلة 

ناقصًا تكاليف االستبعاد أو القيمة المستخدمة، أيهما 
أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصًا تكاليف 

االستبعاد بناًء على المعلومات المتوفرة من معامالت 
البيع بنفس شروط المعاملة بالنسبة للموجودات 

المماثلة. تستند القيمة المستخدمة الى نموذج خصم 
التدفقات النقدية، ويتم بموجبه خصم التدفقات 

المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل الخصم قبل 
الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة 

الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بالموجودات.

يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة ضمن الربح أو 
الخسارة. ويتم توزيع خسائر انخفاض القيمة المسجلة 

فيما يتعلق بالوحدات المدرة للنقد أواًل لتخفيض القيمة 
الدفترية ألي شهرة، ان وجدت، موزعة على الوحدات، ومن 

ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في 
الوحدة )مجموعة الوحدات( على أساس تناسبي.

3-9 مكافآت الموظفين

مكافآت الموظفين قصيرة األجل
تحتسب مكافآت الموظفين قصيرة األجل كمصاريف 

على مدى فترة تقديم الخدمة. يتم االعتراف بااللتزام 
المتوقع دفعه في حال وجود التزامات قانونية حالية أو 

متوقعة على المجموعة لدفع تلك المبالغ مقابل خدمات 
سبق تقديمها من قبل الموظف مع وجود إمكانية 

لتقدير تلك االلتزامات على نحو موثوق به.

مكافآت ما بعد نهاية الخدمة

خطط المكافآت المحددة
يتم احتساب التزام المجموعة بموجب خطة مكافأة 

نهاية الخدمة للموظفين كخطة مكافآت غير محددة 
ويتم احتسابها من خالل تقدير قيمة المكافآت 

المستقبلية التي يحققها الموظفون خالل الفترات 
الحالية والسابقة وخصم ذلك المبلغ. يقوم خبير اكتواري 

باحتساب التزامات المكافآت المحددة سنويًا باستخدام 
طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. يتم االعتراف بعمليات 

إعادة قياس التزام المكافآة المحددة مباشرة، والذي 
يشتمل على أرباح وخسائر اكتوارية، ضمن الدخل الشامل 
اآلخر. تحدد المجموعة مصروف الفائدة اللتزام المكافآة 

المحددة للفترة باستخدام معّدل الخصم المستخدم في 
قياس التزام المكافآة المحددة في بداية الفترة السنوية 

اللتزام المكافآت المحددة آنذاك، آخذة في االعتبار أي 
تغيرات في التزام المكافآت المحددة خالل الفترة نتيجة 

لدفعات المكافآت. يتم االعتراف بمصروف الفائدة 
والمصاريف األخرى المتعلقة بخطط المكافآت المحددة 

كمصاريف موظفين ضمن الربح أو الخسارة.

3-10 مخصصات
يحتسب المخصص إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني 

أو ضمني يمكن تقديره بشكل موثوق، نتيجة لحدث 
سابق، وعندما يكون من المرجح أن يتطلب ذلك منافع 

اقتصادية لتسوية االلتزام. تحدد المخصصات بخصم 
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل 

الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة 
الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بالمطلوبات. ويتم 

االعتراف بعكس الخصم كتكاليف تمويل.

3-11 إيرادات
يتم االعتراف ببيع البضائع عندما يتم تحويل مخاطر 

ومنافع الملكية إلى العمالء وعندما يكون من المرجح 
استرداد المبلغ وعندما يمكن تقدير التكاليف ذات 
العالقة وعوائد البضائع المحتملة بشكل يعتمد 

عليه وعندما ال يكون هناك تدخل مستمر من اإلدارة 
في البضائع وعند إمكانية قياس مبلغ اإليرادات 

بشكل موثوق. يتم قياس اإليرادات بعد خصم العوائد 
والخصومات التجارية وحسومات الكمية. يختلف وقت 

تحويل المخاطر والعوائد باختالف أحكام كل عقد من 
عقود البيع.
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3-12 القروض
ُتحتسب القروض مبدئيًا بالقيمة العادلة، ناقصا تكاليف 
المعاملة المتكبدة، وتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة مع 
بيان أي فرق بين المتحصالت )بدون تكاليف المعاملة( 

والقيمة المستردة في قائمة األرباح أو الخسائر على مدى 
فترة القروض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

يتم إثبات الرسوم المدفوعة على تسهيالت القروض 
كتكاليف معامالت لالقتراض بقدر احتمال سحب بعض 

أو كل التسهيالت. في هذه الحالة، يتم تأجيل هذه 
الرسوم حتى يتم سحب هذه التسهيالت. عندما ال يتوفر 

دليل على احتمال سحب بعض أو كل التسهيالت، تتم 
رسملة الرسوم كمصاريف مدفوعة مقدمًا مقابل خدمات 

السيولة، كما يتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيل 
المتعلق بها.

يتطلب المعيار المحاسبي رقم 23 "تكاليف قروض" 
أن يتم إطفاء التكاليف اإلضافية للمعامالت باستخدام 

معدل الفائدة الفعلية. تقوم المجموعة بالمحاسبة 
عن تكاليف التمويل )تكلفة الفائدة وإطفاء تكلفة 

المعامالت( وفقًا لطريقة سعر الفائدة الفعلية. 
بالنسبة للقروض ذات االسعار المتغيرة ، يستخدم سعر 

الفائدة الفعلية الذي تم تحديده عند االعتراف المبدئي 
بمطلوبات القرض على مدى مدة العقد كاملة. تتم 

رسملة تكاليف القروض المتكبدة ألي من الموجودات 
المؤهلة كجزء من تكلفة الموجودات.

3-13 زكاة
تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقا ألنظمة 

الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. يتم تحميل 
الزكاة المستحقة على الشركة والزكاة المتعلقة بملكية 

الشركة في شركاتها التابعة على الربح أو الخسارة. يتم 
احتساب المبالغ اإلضافية المستحقة عند استكمال 

الربوط النهائية، إن وجدت، في الفترة التي يتم تحديدها. 

تقتطع الشركة ضرائب واجبة على معامالت معينة مع 
أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك 

طبًقا لنظام ضريبة الدخل السعودي.

3-14 ربحية السهم
تعرض المجموعة معلومات ربحية السهم األساسية 

والمخفضة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية 
السهم األساسية بتقسيم األرباح أو الخسائر المنسوبة 
إلى المساهمين العاديين لدى الشركة على المتوسط 

المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة، 
واألسهم الخاصة المحتفظ بها. ويتم تحديد ربحية 

السهم المخفضة بتعديل األرباح أو الخسائر المنسوبة 
إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد 

األسهم العادية القائمة، واألسهم الخاصة المحتفظ 
بها، بآثار جميع األسهم العادية المحتملة المخفضة، ان 

وجدت.

3-15 التقارير القطاعية

قطاع التشغيل
يتم رفع التقارير للقطاعات التشغيلية على نحو يتفق مع 
آلية رفع التقارير الداخلية إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ 

القرارات التشغيلية.

إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات 
والعمليات التي:

تعمل في أنشطة تدر إيرادات.  )1)
تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها   )2)
من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بتوزيع المصادر   

وتقييم األداء.  
تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.  )3)

3-16 رأس المال
تصنف الحصص كحقوق ملكية عندما ال يوجد أي التزام 

بتحويل النقد أو الموجودات األخرى. تظهر التكاليف 
اإلضافية والمتعلقة مباشرة بإصدار حصص جديدة في 

حقوق الملكية كخصومات، بعد حسم الضريبة من 
المتحصالت.

4. تبني المعايير الدولية للتقرير المالي 
ألول مرة

إن هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017 هي أول قوائم مالية موحدة أعدتها 

المجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي 
والتفسيرات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية 
بموجب التوجيهات الواردة في المعايير الدولية للتقرير 

المالي "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة". 
بالنسبة للفترات حتى والشاملة السنة المنتھیة في 31 

دیسمبر 2016، أعدت المجموعة قوائمھا المالیة الموحدة 
وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها سابقا.
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4-1 تسوية حقوق الملكية كما في 1 يناير 2016 )تاريخ التحول الى المعايير الدولية للتقرير المالي(:

إيضاح

معايير المحاسبة 
المتعارف عليها 

سابقا

أثر التحّول إلى 
المعايير الدولية 

للتقرير المالي
المعايير الدولية 

للتقرير المالي
موجودات

موجودات غير متداولة
1,040,353,369(31,626,632(1,071,980,001أممتلكات ومصنع ومعدات

6,335,584-6,335,584موجودات غير ملموسة
83,682-83,682أدوات مالية مشتقة

1,046,772,635)31,626,632(1,078,399,267مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة

199,298,861-199,298,861مخزون
184,536,337-184,536,337ذمم مدينة تجارية

13,477,061-13,477,061مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى
87,734,616-87,734,616موجودات متداولة أخرى

30,005,552-30,005,552نقد وما يعادله
515,052,427-515,052,427مجموع الموجودات المتداولة

1,561,825,062)31,626,632(1,593,451,694مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
500,000,000-500,000,000رأس المال

57,359,377-57,359,377احتياطي نظامي
67,599,140(33,046,132(100,645,272أرباح مبقاة

624,958,517)33,046,132(658,004,649مجموع حقوق الملكية
المطلوبات

مطلوبات غير متداولة
427,644,708(35,378(427,680,086بقروض طويلة األجل

24,442,8332,182,36526,625,198جمكافآت نهاية الخدمة للموظفين
452,122,9192,146,987454,269,906مجموع المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
1,769,856-1,769,856زكاة مستحقة

194,236,262(792,139(195,028,401بالجزء المتداول من قروض طويلة األجل
213,654,589-213,654,589بقروض قصيرة األجل

71,020,893-71,020,893ذمم دائنة تجارية وأخرى
1,850,38764,6521,915,039دمطلوبات متداولة أخرى

482,596,639)727,487(483,324,126مجموع المطلوبات المتداولة
935,447,0451,419,500936,866,545مجموع المطلوبات

1,561,825,062)31,626,632(1,593,451,694مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

وبناء على ذلك، قامت المجموعة بإعداد قوائم مالية 
موحدة تتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي 

المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مع قائمة 

المركز المالي الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2016. وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، 

تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحي للمجموعة كما 
في 1 يناير 2016 وهو تاريخ انتقال الشركة للمعايير الدولية 

للتقرير المالي. يبين هذا اإليضاح التعديالت الرئيسية 
التي قامت بها المجموعة في تعديل القوائم المالية 

للمعايير المحاسبية المتعارف عليها سابقا.
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4-2 تسوية حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2016

إيضاح

معايير المحاسبة 
المتعارف عليها 

سابقا

أثر التحّول إلى 
المعايير الدولية 

للتقرير المالي
المعايير الدولية 

للتقرير المالي

الموجودات

موجودات غير متداولة

1,087,099,482(16,922,765(1,104,022,247أممتلكات ومصنع ومعدات

5,581,962-5,581,962موجودات غير ملموسة

2,715,795-2,715,795أدوات مالية مشتقة

1,095,397,239)16,922,765(1,112,320,004مجموع الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة

175,673,920-175,673,920مخزون

174,324,793-174,324,793ذمم مدينة تجارية

14,614,638-14,614,638مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

45,350,911-45,350,911موجودات متداولة أخرى

34,379,773-34,379,773نقد وما يعادله

444,344,035-444,344,035مجموع الموجودات المتداولة

1,539,741,274)16,922,765(1,556,664,039مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

500,000,000-500,000,000رأس المال

65,344,7631,505,35366,850,116احتياطي نظامي

126,615,343(20,898,407(147,513,750أرباح مبقاة

693,465,459)19,393,054(712,858,513مجموع حقوق الملكية

المطلوبات

مطلوبات غير متداولة

389,695,972328,811390,024,783بقروض طويلة األجل

27,601,1482,236,82229,837,970جمكافآت نهاية الخدمة للموظفين

417,297,1202,565,633419,862,753مجموع المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة

1,630,533-1,630,533زكاة مستحقة الدفع

113,548,364(407,442(113,955,806بالجزء المتداول من قروض طويلة األجل

242,070,059-242,070,059بقروض قصيرة األجل

67,158,902-67,158,902ذمم دائنة تجارية وأخرى

1,693,106312,0982,005,204دمطلوبات متداولة أخرى

426,413,062)95,344(426,508,406مجموع المطلوبات المتداولة

843,805,5262,470,289846,275,815مجموع المطلوبات

1,539,741,274)16,922,765(1,556,664,039مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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تسوية قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016  3-4

إيضاح

معايير المحاسبة 
المتعارف عليها 

سابقا

أثر التحّول إلى 
المعايير الدولية 

للتقرير المالي
المعايير الدولية 

للتقرير المالي

634,404,523-634,404,523مبيعات

(503,121,781(15,294,868(518,416,649(أ، ج، دتكلفة المبيعات

115,987,87415,294,868131,282,742إجمالي الربح

(39,370,626(29,526(39,400,152(جمصاريف بيع وتوزيع

(59,391,336(478,016(59,869,352(جمصاريف إدارية وعمومية

ربح القيمة العادلة في مشتقات األدوات 
2,632,113-2,632,113المالية

(1,260,225(-(1,260,225(مصاريف أخرى، بالصافي

18,090,25815,802,41033,892,668الربح التشغيلي

صافي الربح من المطالبة باألرض 
91,963,702-91,963,702والمرافق المصادرة

(29,636,242((748,886((28,887,356(بتكاليف تمويلية

81,166,60415,053,52496,220,128الربح قبل الزكاة

(1,312,740(-(1,312,740(مصروف الزكاة

79,853,86415,053,52494,907,388ربح الفترة

بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن يعاد 
تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 

(1,400,446((1,400,446(-جالخسائر االكتوارية

93,506,942 13,653,078 79,853,864مجموع الدخل الشامل

4-4 إيضاحات حول التسوية

أ( تجزئة الممتلكات والمصنع والمعدات
بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها سابقا، لم 

تقم المجموعة بتحليل الممتلكات واآلالت والمعدات 
إلى مكونات رئيسية ذات أعمار إنتاجية مختلفة، حيث ال 

توجد متطلبات محددة للقيام بذلك بموجب المعايير 
المحاسبية المتعارف عليها سابقا. ومع ذلك، وفقا 

للمعايير الدولية للتقرير المالي، فإن عملية التجزئة 
هذه إلزامية مما أدى إلى انخفاض صافي القيمة الدفترية 

بمبلغ 31.63 مليون ريال سعودي في تاريخ التحول. تم 
االعتراف بهذا التعديل في األرباح المبقاة. 

خالل الفترات المعروضة الالحقة، لم تعترف المجموعة 
باالستهالك من هذه الموجودات الثابتة.

ب( إعادة قياس القرض
وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها سابقا، قامت 

المجموعة بقياس المبلغ القائم للقرض بالتكلفة 
المطفأة باستخدام طريقة القسط الثابت. قامت 

المجموعة بإعادة قیاس المبلغ القائم للقرض بالتکلفة 
المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي بموجب 

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة في تاریخ المعاملة. إن 
سبب التغیر بمبلغ 0.83 ملیون ريال سعودي في تاریخ 

االنتقال هو إعادة القیاس الذي یتم االعتراف به في األرباح 
االفتتاحیة المبقاة في تاریخ االنتقال كنفقات مالیة. 

خالل الفترات المعروضة الالحقة، قامت المجموعة 
باالعتراف بعكس القيمة المخصومة.
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ج( إعادة قياس التزام مكافآت الموظفين المحددة
بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها سابقا، 

قامت المجموعة باالعتراف بالتکالیف المتعلقة 
بالمكافآت المحددة للموظفین علی أنھا القیمة الحالیة 

للمكافآت المکتسبة التي یحق للموظف الحصول 
عليها ، بينما بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، 

یتم االعتراف بھذا االلتزام بخصم المدفوعات المتوقعة 
المستقبلیة باستخدام طریقة اإلئتمان المتوقعة 

للوحدات بناء علی االفتراضات االکتواریة. يتم االعتراف 
بالتغير بمبلغ 2.18 مليون ريال سعودي كما في تاريخ 

التحول بين المخصص المتداول والمخصص المستند 
إلى التقييم االكتواري ضمن األرباح المبقاة االفتتاحية.

خالل الفترات المعروضة الالحقة، يتم االعتراف بتكاليف 
الفائدة والخدمات الحالية في قائمة الربح أو الخسارة، 

بينما يتم االعتراف بالربح/ الخسارة االكتوارية في الدخل 
الشامل اآلخر.

د( إيجارات مؤجلة
بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها سابقا، 

قامت المجموعة باحتساب إيجارات العقود المستحقة 
عند تكبدها. عند التحول إلى المعايير الدولية للتقرير 

المالي، قامت المجموعة باحتساب إيجارات العقود 
بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. تم 

االعتراف بمبلغ 0.06 مليون ريال سعودي كإيجارات مؤجلة 
مستحقة في تاريخ التحول.

هـ( قائمة التدفقات النقدية
لم يكن للتحول من المعايير المحاسبية المتعارف 

عليها سابقا إلى المعايير الدولية للتقرير المالي أي أثر 
جوهري على عرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة.

5. معلومات قطاعية
لدى المجموعة قطاعان تشغيليان والذى يمكن 

عرضهما كتقارير، و هما قطاعا التصنيع والتجارة والذين 
يعتبران وحدات األعمال اإلستراتيجية للمجموعة. وتقدم 
وحدات األعمال اإلستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة، 

وتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب استراتيجيات 
تسويقية مختلفة. تقوم اإلدارة العليا للمجموعة 

بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة من وحدات 
األعمال اإلستراتيجية على أساس ربع سنوي على األقل. 

يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من 
قطاعات المجموعة: 

قطاع التصنيع - يتمثل في تصنيع الكرتون والورق 
الصناعي. القطاع التجاري - يتمثل في بيع نفايات الورق 

والكرتون والبالستيك بالجملة والتجزئة.

تتضمن نتائج القطاعات التي يتم رفع التقاريرعنها إلى 
اإلدارة العليا )رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

ومدير العمليات والرئيس المالي( البنود التي تعزى 
مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن تخصيصها 

على أساس معقول. 

إن المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغيلي 
مبينة أدناه. يتم قياس األداء بناًء على إيرادات القطاع 

والربح )الخسارة( قبل الزكاة كما هو مبين ضمن تقارير 
اإلدارة الداخلية التي تم فحصها من قبل اإلدارة العليا. 

يعرض الجدول أدناه المعلومات القطاعية:
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التجارةالتصنيع
قيود 

المجموعاالستبعاد

النتائج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

771,008,091(281,924,530(729,574,867323,357,754اإليرادات

771,008,091-729,574,86741,433,224إيرادات خارجية

69,545,193(1,184,612(69,527,3281,202,477ربح القطاعات قبل الزكاة

1,414,078-1,396,21317,865زكاة

26,288,287-25,366,179922,108تكاليف تمويلية

67,307,273-53,764,37113,542,902استحواذ على ممتلكات ومعدات

929,217929,217-استحواذ على موجودات غير ملموسة

90,650,381-79,221,76211,428,619استهالك وإطفاء

النتائج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

634,404,523(197,962,502(591,497,239240,869,786اإليرادات

634,404,523-591,497,23942,907,284إيرادات خارجية

11,730,64696,220,128(11,264,950(95,754,431ربح )خسارة( القطاعات قبل الزكاة

1,312,740-(321,848(1,634,588زكاة

29,636,242-28,022,0421,614,200تكاليف تمويلية

125,885,093-95,965,15729,919,936استحواذ على ممتلكات ومعدات

114,542-114,542-استحواذ على موجودات غير ملموسة

79,986,214-69,349,30310,636,911استهالك وإطفاء

كما في 31 ديسمبر 2017

1,549,034,716)99,905,053(1,513,201,448135,738,321مجموع الموجودات

826,654,526)35,397,533(790,821,25871,230,801مجموع المطلوبات

كما في 31 ديسمبر 2016

1,539,741,274(96,621,822(1,483,116,261153,246,835مجموع الموجودات

846,275,815(32,838,678(789,650,80189,463,692مجموع المطلوبات

كما في 1 يناير 2016

1,561,825,062(79,945,973(1,491,751,882150,019,153مجموع الموجودات

936,866,545(4,283,252(866,793,36574,356,432مجموع المطلوبات

تقوم المجموعة ببيع المنتجات في السوق المحلي 
واألسواق األجنبية في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا 
وأوروبا. بلغت مبيعات التصدير الخارجية خالل السنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 315.69 مليون ريال 

سعودي )2016: 273.48 مليون ريال سعودي(. بلغت 
المبيعات الخارجية المحلية خالل السنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2017 م مبلغ 455.31 مليون ريال سعودي )2016: 
360.92 ريال سعودي(. 
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6. الممتلكات والمصنع والمعدات

أرض

مباٍن
وكبائن 
متنقلة

آالت
ومعدات

أثاث
ومعدات 

سياراتمكتبية

أعمال 
رأسمالية 

المجموعتحت التنفيذ
`في 1 يناير 2016

66,770,400160,188,1571,203,105,76825,584,02641,421,05773,336,5441,570,405,952التكلفة

530,052,583- 35,578,573444,592,86818,932,37830,948,764-استهالك متراكم

66,770,400124,609,584758,512,9006,651,64810,472,29373,336,5441,040,353,369صافي القيمة الدفترية
السنة المنتهية في

 31 ديسمبر 2016
صافي القيمة الدفترية 

االفتتاحية
66,770,400124,609,584758,512,9006,651,64810,472,29373,336,5441,040,353,369

7,683,67618,980,1672,164,0971,832,48395,224,670125,885,093-إضافات

تحويالت

-(87,382,645( - - 1,594,39785,788,248-- التكلفة

-------- استهالك متراكم 

استبعادات

(1,415,832(-(688,225((39,507((688,100(-- - التكلفة

1,394,902-688,00039,500667,402--- استهالك متراكم 

(79,118,050(-(3,129,178((2,912,011((67,975,504((5,101,357(-مصروف االستهالك
صافي القيمة الدفترية 

الختامية
66,770,400128,786,300795,305,7115,903,7279,154,77581,178,5691,087,099,482

في 31 ديسمبر 2016

66,770,400169,466,2301,307,186,08327,708,61642,565,31581,178,5691,694,875,213التكلفة

607,775,731- 40,679,930511,880,37221,804,88933,410,540-استهالك متراكم

66,770,400128,786,300795,305,7115,903,7279,154,77581,178,5691,087,099,482صافي القيمة الدفترية
السنة المنتهية في

 31 ديسمبر 2017
صافي القيمة الدفترية 

66,770,400128,786,300795,305,7115,903,7279,154,77581,178,5691,087,099,482االفتتاحية

31,100,000323,48113,680,759450,198759,95020,992,88567,307,273إضافات

تحويالت

-(70,375,021(9,659,69059,127,93422,8971,564,500-- التكلفة

-------- استهالك متراكم 

استبعادات

(2,063,374(-(1,874,374(-(189,000(--- التكلفة

1,928,868-1,739,871-188,997--- استهالك متراكم 

(89,282,980(-(3,033,995((2,376,676((78,323,277((5,549,032(-مصروف االستهالك
صافي القيمة الدفترية 

الختامية
97,870,400133,220,439789,791,1244,000,1468,310,72731,796,4331,064,989,269

في 31 ديسمبر 2017

97,870,400179,449,4011,379,805,77628,181,71143,015,39131,796,4331,760,119,112التكلفة

695,129,843-46,228,962590,014,65224,181,56534,704,664-استهالك متراكم

97,870,400133,220,439789,791,1244,000,1468,310,72731,796,4331,064,989,269صافي القيمة الدفترية
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7. موجودات غير ملموسة

برامج وأنظمة الحاسب اآللي

في 1 يناير 2016

6,769,667التكلفة

(434,083(اإلطفاء المتراكم

6,335,584صافي القيمة الدفترية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

6,335,584صافي القيمة الدفترية االفتتاحية

114,542إضافات

(868,164(إطفاء

5,581,962صافي القيمة الدفترية الختامية

في 31 ديسمبر 2016

6,884,209التكلفة

(1,302,247(اإلطفاء المتراكم

5,581,962صافي القيمة الدفترية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

5,581,962صافي القيمة الدفترية االفتتاحية

929,217إضافات

(1,367,401(إطفاء

5,143,778صافي القيمة الدفترية الختامية

في 31 ديسمبر 2017

7,813,426التكلفة

(2,669,648(اإلطفاء المتراكم

5,143,778صافي القيمة الدفترية

خالل السنة المالية 2017، تم رسملة تكاليف تمويل 
بمبلغ 1.1 مليون ريال سعودي كجزء من الممتلكات 

والمصنع والمعدات )2016: 1.2 مليون ريال سعودي(.

تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في 31 ديسمبر 
2017 التكاليف المتكبدة المتعلقة بالمشاريع الجارية 

للمصنع واآلالت. ومن المتوقع أن تكتمل هذه المشاريع 
خالل عام 2018. انظر أيضا ايضاح رقم 32 بشأن التعهدات 

الرأسمالية. 

إن كافة األراضي والمباني والكبائن المتنقلة واآلالت 
والمعّدات واألثاث والمعّدات المكتبية المتعلقة 

بالشركة مرهونة كضمان للصندوق السعودي للتنمية 
الصناعية وكرهن من الدرجة األولى )انظر إيضاح 18(.
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أبرمت الشركة اتفاقيات مقايضة معدالت فائدة مع بنوك تجارية لتحويل أسعار الفائدة المتغيرة إلى معدل فائدة ثابت. 
بلغت قيمة العقود ما قيمته 300 مليون ريال سعودي )2016: 300 مليون ريال سعودي(، وبلغ المستخدم منها 220 مليون 

ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017 )2016: 260 مليون ريال سعودي(.

في 17 أبريل 2017، اندلع حريق في واحدة من ساحات 
تخزين الورق المستخدم. لم يؤثر الحريق على موجودات 
الشركة باستثناء بعض المخزون بمبلغ 1.3 مليون ريال 

سعودي. قامت الشركة بشطب كامل المخزون خالل 
الفترة المقابلة المنتهية في 30 يونيو 2017. فيما يلى 

حركة مخصص مخزون بطئ الحركة : 

8. أدوات مالية مشتقة

9. مخزون

10. الذمم المدينة التجارية

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

1,357,2382,715,79583,682مقايضات معدالت الفائدة - القيمة العادلة الموجبة

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

214,959,561179,198,695188,647,456ذمم مدينة تجارية - إجمالي

(4,111,119((4,873,902((5,341,980(مخصص انخفاض القيمة

209,617,581174,324,793184,536,337

خالل السنة تم تسجيل 1.90 مليون ريال سعودي )2016: 1.95 مليون ريال سعودي( كمصروف تحت بند تكلفة المبيعات 
للمخزون المدرج بالقيمة الصافية القابلة للتحقق.

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

74,829,57779,083,02296,758,443 مواد خام

31,620,53128,595,82741,942,839منتج تام

8,956,9016,331,6045,336,102بضاعة في الطريق

-1,746,119560,329أعمال قيد التنفيذ

64,334,72664,904,04158,687,077 قطع الغيار االستهالكية

181,487,854179,474,823202,724,461

(3,425,600((3,800,903((1,315,387(ناقصًا: مخصص مخزون بطيء الحركة

180,172,467175,673,920199,298,861

1 يناير 201720162016

13,800,9033,425,6003,091,190 يناير

1,900,0001,950,0002,442,550إضافات

(2,108,140((1,574,697((4,385,516(شطب

311,315,3873,800,9033,425,600 ديسمبر
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فيما يلي حركة مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية :

فيما يلي مصفوفة األعمار التي تستخدمها الشركة لتحليل الذمم المدينة التجارية:

1 يناير 201720162016

14,873,9024,111,1195,651,362 يناير

(1,540,243(1,050,000 620,376إضافات

-(287,217((152,298(شطب

315,341,9804,873,9024,111,119 ديسمبر

غير متأخرة 
السداد وغير 

منخفضة 
القيمة

متأخرة السداد ومنخفضة القيمةمتأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

المجموع أقل من 3 
أشهر

من 3 الى 
6 شهور

6 أشهر إلى 
12 شهرًا

أكثر من 
12 أشهر

أقل من
3 أشهر

من 3 الى 
6 شهور

6 أشهر إلى 
12 شهرًا

أكثر من 12 
أشهر

1,498,6302,820,3933,514,509214,959,561-160,276,71537,335,8975,494,0613,973,48945,867الرصيد

ناقصا: 
مخصص 

خسارة 
انخفاض 

في القيمة

------)173,659))1,981,255))3,187,066))5,341,980)

31 ديسمبر 
2017160,276,71537,335,8975,494,0613,973,48945,867-1,324,971839,138327,443209,617,581

31 ديسمبر 
2016

121,999,67235,186,3376,222,7464,110,94229,0112,677,9333,161,702870,47365,977174,324,793

2,725,191184,536,337--1131,384,71130,968,0726,329,6925,354,3714,880,0332,894,267 يناير 2016

11. مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017إيضاح

9,303,12410,217,1789,064,358مصاريف مدفوعة مقدمًا

مساهمة مدفوعة مقدما إلى المعهد 
1,806,391--12)أ(العالي للتقنيات الورقية والصناعية

792,743900,743958,212ودائع لدى موردين

2,093,2843,496,7171,648,100أخرى

12,189,15114,614,63813,477,061

القوائم المالية الموحدة104



دة
ح

مو
 ال

ية
مال

 ال
م

وائ
لق

ا
مة

وك
ح

 ال
ير

قر
ت

رة
إلدا

ر ا
ري

تق
كة

شر
 ال

ت
ما

لو
ع

م

12. موجودات متداولة أخرى

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017إيضاح

27,083,13826,675,16751,093,342دفعات مقدمة لموردين

5,819,0964,507,2986,150,644ذمم موظفين

ذمم مدينة من شركة المياه الوطنية 
30,490,630--28مقابل األرض والمرافق المصادرة

ذمم مدينة من المعهد العالي للتقنيات 
-11,135,03514,168,446)أ(الورقية والصناعية

44,037,26945,350,91187,734,616

14. نقد وما يعادله
1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

5,691,3874,546,0764,053,543نقد في الصندوق

25,324,27329,833,69725,952,009نقد لدى البنك

31,015,66034,379,77330,005,552

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

50,000,00050,000,000قيد اإلصدار في بداية فترة التقرير

--المصدر للنقد

50,000,00050,000,000قيد اإلصدار في نهاية فترة التقرير

50,000,00050,000,000المعتمد - القيمة االسمية 10 ريال سعودي

)أ ( يمثل هذا الرصيد المصاريف التي تدفعها الشركة نيابة 
عن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية وهو 

معهد تدريب مهني وإداري غير هادف للربح، والذي تدعمه 
المجموعة باإلضافة إلى شركات أخرى كجزء من مشروع 

المسؤولية االجتماعية للشركات. 

13. االستثمارات بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة

خالل عام 2017، استحوذت الشركة على وحدات صندوق 
استثماري مفتوح المدة غير مدرج. كما في 31 ديسمبر 

2017، بلغت القيمة العادلة لإلستثمار 512،303 ريال 
سعودي )2016: صفر(.

لدى الشركة فئة واحدة فقط من أسهم حقوق الملكية بقيمة اسمية قدرها 10 رياالت سعودية للسهم الواحد. ويحق 
لحاملي هذه األسهم توزيعات األرباح كما يتم االعالن عنها من وقت آلخر، ويحق لهم الحصول على صوت واحد لكل 

سهم في اجتماعات الشركة العامة.

15. رأس المال
في 31 ديسمبر 2017، بلغ رأس مال الشركة المصدر 500 مليون ريال سعودي )2016: 500 مليون ريال سعودي( والذي يتكون 

من 50 مليون حصة )2016: 50 مليون حصة ( مدفوعة بالكامل بقيمة 10 ريال سعودي لكل حصة.
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1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

الخسائر االكتوارية الناتجة عن إعادة قياس التزام 
المكافأت المحددة

5,895,4484,179,0642,778,618

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

135,622,655141,838,602133,518,397صندوق التنمية الصناعية السعودي

347,065,637361,734,545488,362,573تسهيالت المصرفية اإلسالمية )تورق(

 621,880,970 503,573,147  482,688,292 قروض طويلة األجل

ناقصًا: الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات 
(194,236,262( (113,548,364( (124,333,703( المتداولة

قروض طويلة األجل المدرجة ضمن المطلوبات 
 427,644,708  390,024,783  358,354,589 غير المتداولة

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017تسوية الحركة النقدية للقروض

621,880,970  503,573,147 الرصيد في بداية السنة

110,340,753201,449,000سحوبات

(318,119,000( (132,663,860(سداد األقساط الرئيسية

(2,227,473((1,186,313(الحركة في النفقات المالية المستحقة

2,624,565589,650الحركة في النفقات المالية المؤجلة

503,573,147 482,688,292الرصيد في نهاية السنة

16. االحتياطي النظامي
وفقًا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، 

قامت الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل 10٪ من 
األرباح حتى يبلغ االحتياطي ما يعادل 30٪ من رأس المال. 

إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

17. ارباح مبقاة
الخسارة الشاملة األخرى المتراكمة فى االرباح المبقاة : 

أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع صندوق التنمية  )أ( 
الصناعية السعودي بمبلغ 255 مليون ريال سعودي 
في 2012 لتمويل إنشاء خطوط التصنيع داخل مرافق 

اإلنتاج للشركة بشكل جزئي. تم االنتفاع من هذا 
القرض بشكل كامل كما في 31 ديسمبر 2015. يتم 

سداد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية 
تنتهي في مايو 2018.

خالل عام 2013، أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع   
صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ 124.7 

مليون ريال سعودي لتمويل إنشاء مرافق تصنيع. كما 
تم استخدام هذا القرض بالكامل كما في 31 ديسمبر 

2017 )2016: 99.70 مليون ريال سعودي(. يتم سداد 
القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية حتى 

مارس 2022.

تم خصم رسوم دفعة مقدمة في وقت استالم   
القروض. يتم إطفاء هذه الرسوم على مدى فترات 

القروض ذات الصلة. وتتحمل القروض رسوم متابعة 
تدفع على أساس دوري.

بموجب شروط اتفاقية القرض مع الصندوق   
السعودي للتنمية الصناعية، يتم رهن ممتلكات 

ومصنع ومعّدات الشركة كضمانة للصندوق.

18. قروض طويلة األجل
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)ب( كما حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية طويلة 
األجل من بنوك تجارية. تحمل هذه القروض نفقات 

مالية بناء على أسعار السوق السائدة في المملكة 
العربية السعودية والمملكة المتحدة( ليبور). تم 

خصم رسوم دفعة مقدمة في وقت استالم القروض 
من البنوك التجارية، وتم إطفاؤها على مدى فترة 

القروض ذات العالقة. يستحق سداد تلك   
القروض حتى سنة 2021.  

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، قامت الشركة 
برسملة تكاليف التمويل في الممتلكات والمصنع 

والمعدات بمبلغ 1.1 مليون ريال سعودي )2016: 1.2 مليون 
ريال سعودي(.

تتضمن القروض والتسهيالت المبينة أعاله بعض 
التعهدات المالية التي تتطلب من الشركة الحفاظ على 

مستويات معينة من النسب الحالية ونسب الدعم المالي 
وبعض القيود المفروضة على توزيع األرباح. ان الشركة 

ملتزمة بتلك التعهدات كما فى 31 ديسمبر 2017. إن 
القروض مقومة بالريال السعودي والدوالر االمريكي كما 

يلي:

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

قروض طويلة األجل

621,880,970 503,573,147 432,813,292ريال سعودي

--49,875,000دوالر امريكي

 621,880,970 503,573,147  482,688,292 المجموع
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فيما يلي تواريخ استحقاق القروض طويلة األجل القائمة:

2017
السنة المنتهية في 31 ديسمبر:

مبلغ القرض 
األصلي

نفقات مالية 
مؤجلة

نفقات مالية 
مستحقة

صافي مبلغ 
القرض

2018126,167,438)2,485,928)652,193124,333,703

2019127,167,438)1,249,131)-125,918,307

2020119,167,438)339,427)-118,828,011

202197,115,579)7,308)-97,108,271

 202216,500,000 --16,500,000

486,117,893)4,081,794)652,193482,688,292

2016
السنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2017114,789,000)3,079,142)1,838,506 113,548,364

2018103,000,000)2,116,965)- 100,883,035

2019104,000,000)1,137,790)- 102,862,210

202096,000,000)364,845)- 95,635,155

202184,560,000)7,617)- 84,552,383

 20226,092,000-- 6,092,000

508,441,000)6,706,359)1,838,506503,573,147

1 يناير 2016

2016193,000,000)2,829,717)4,065,979 194,236,262

2017276,000,000)2,455,332)- 273,544,668

201856,000,000)1,476,090)- 54,523,910

201960,111,000)514,874)- 59,596,126

202040,000,000)19,996)- 39,980,004

625,111,000)7,296,009)4,065,979621,880,970
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19. مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تتلخص حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما يلي:

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

29,837,97026,625,19823,723,453كما في بداية السنة

المحمل للسنة الحالية

3,287,083 4,241,767  4,123,613 -    تكلفة الخدمة الحالية

620,236 680,180  1,131,748 -     تكلفة الفائدة

5,255,3614,921,9473,907,319

خسائر إعادة القياس:

افتراضات مالية  - 44,270  143,772 -

525,351 1,256,674  1,672,114 -  تعديالت الخبرة

1,716,3841,400,446525,351

(1,530,925((3,109,621((1,478,942(مدفوعات

35,330,77329,837,97026,625,198كما في نهاية السنة

االفتراضات االكتوارية
فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير:

فیما یلي تحلیل االستحقاق المتوقع لاللتزامات غیر المخصومة المتعلقة بالتزامات مكافآت الموظفین:

تحليل الحساسية

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

2.50 ٪ الى 3.25 ٪3.85 ٪ الى 4.10 ٪ 3.40٪ الى 3.60 ٪معدل الخصم

3.00 ٪ الى 4.00 ٪4.35 ٪ الى 4.85 ٪ 4.00 ٪ الى 4.35 ٪زيادة الرواتب المستقبلية

0.11 ٪ الى 0.25 ٪0.11 ٪ الى 0.25٪0.11 ٪ الى 0.25٪معدل الوفيات

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

 4,826,018  5,614,572  6,693,903 أقل من سنة واحدة

 12,349,348  16,283,870  17,087,766  من سنة - 5 سنوات

 13,058,741  25,004,056  17,401,764  أكثر من 5 سنوات

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

النقصالزيادةالنقصالزيادة

1,282,876(1,190,212(2,457,235(458,272(معدل الخصم )حركة بنسبة ٪1(

(1,318,528(1,397,639(610,130(2,592,959زيادة الرواتب المستقبلية )حركة بنسبة ٪1(

4,901(4,930(949,399940,067معدل الوفيات في المستقبل )حركة بنسبة ٪1(
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1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

209,068,159  198,181,059  217,236,875تسهيالت مصرفية إسالمية ) تورق ( 

1,330,5761,054,4621,845,220نفقات مالية مستحقة

4,685,77042,834,5382,741,210أوراق الدفع

 223,253,221  242,070,059  213,654,589 

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

1,630,5331,769,856كما في بداية السنة

مخصصات

3,006,6591,630,533    - مخصص السنة الحالية

(317,793((1,592,581(    - تسويات سنوات سابقة

(1,452,063((37,952(مدفوعات

3,006,6591,630,533كما في نهاية السنة

20. زكاة

مكونات الوعاء الزكوي  1-20
تقدم الشركة وشركاتها التابعة إقرارات زكوية منفصلة 

على أساس غير موحد. تتألف المكونات الرئيسية للوعاء 
الزكوي لكل شركة وفق نظام الزكاة وضريبة الدخل 

من حقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة 
والقروض طويلة األجل وصافي الدخل المعدل ناقصًا 

الخصومات لصافي القيمة الدفترية المعدل للممتلكات 
والمصنع والمعدات وبعض البنود األخرى.

20-2 مخصص الزكاة

وضع الربوط النهائية  3-20
تم االنتهاء من وضع الزکاة للمجموعة حتی 31 ديسمبر 

 .2008

خالل عام 2016، استلمت الشرکة ربوط زکویة إضافیة 
بمبلغ 16.54 ملیون ريال سعودي للسنوات من 2009 إلی 

2012. وقد قدمت الشرکة االعتراض علی ھذه الربوط 
للهيئة العامة للزكاة والدخل التي مازالت تحت المراجعة 

حالیا . تعتقد اإلدارة أن النتيجة النهائية لن تؤدي إلى أي 
التزام إضافي جوهري على الشركة حيث أن اإلدارة قدمت 
جميع المعلومات والوثائق األساسية لدعم موقفها. تم 

تقديم اإلقرارات الزكوية للشركة للسنوات من 2013 م إلى 
2016 إلى الهيئة. وتم الحصول على شهادات الزكاة غير 

المقيدة. 

إن اإلقرارات الزكوية لشركة تجميع وتدوير المخلفات 
المحدودة وشركة اإلنجازات المتخصصة المحدودة 

لألعوام من 2009 إلى 2016 ما زالت تحت المراجعة من قبل 
الهيئة.

قروض قصيرة األجل  .21

لدى المجموعة تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل من 
بنوك تجارية تشتمل على قروض قصيرة األجل، اعتمادات 

مستندية وضمانات. تحمل هذه القروض رسوم تمويل 
وفقا لمعدالت السوق السائدة. تتضمن هذه التسهيالت 

بعض التعهدات المالية التي تتطلب من المجموعة 
الحفاظ على مستويات معينة من النسب. إن المجموعة 

ملتزمة بتعهدات الدين كما في 31 ديسمبر 2017.
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1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017إيضاح

ذمم دائنة تجارية - أطراف أخرى 

61,088315,545-33ذمم دائنة تجارية - أطراف ذوي عالقة

15,678,73417,837,69515,229,310 مستحقات متعلقة بالموظفين

288,0135,175,6982,405,922مصاريف اإليجار المستحقة

4,180,2402,313,2412,900,660مصاريف نقل مستحقة

875,2341,496,76061,812مصاريف خدمات بيعية مستحقة

1,483,663832,5621,248,790أتعاب قانونية واستشارية مستحقة

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
--210,667المستحقة

 2,029,363  1,647,065  5,429,936 أخرى

 77,688,708  67,158,902  71,020,893 

22. الذمم الدائنة التجارية واألخرى

23. مطلوبات متداولة أخرى

24. تكلفة المبيعات

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

4,481,5431,693,1061,850,387 مدفوعات مقدمة من العمالء

205,330312,09864,652إيجار دائن مؤجل

 4,686,8732,005,2041,915,039

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

413,201,406344,493,270تكلفة مواد وموظفين

124,453,146111,432,549تكلفة االستهالك والصيانة 

18,025,49814,514,753تكلفة نقل

9,305,58611,141,212إيجار

19,912,51121,539,997تكاليف أخرى غير مباشرة

584,898,147503,121,781
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31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017إيضاح

38,489,89039,291,510رواتب ومزايا الموظفين

3,645,833704,993تدريب

2,639,4795,673,306استهالك وإطفاء

332,410,748340,100مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

2,086,0631,815,175رسوم استشارات

1,658,5852,246,536رسوم بنكية

946,6811,079,208مصاريف التأمين

762,725752,558أتعاب مهنية

620,3761,350,000مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

527,8691,341,615رسوم حكومية

517,685758,319مصاريف سفر

496,998843,177إصالح وصيانة

370,234751,840اتصاالت

21,650103,446قرطاسية

1,509,4212,339,553أخرى

56,704,23759,391,336

26. مصاريف عمومية وإدارية

25. مصاريف البيع والتوزيع

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

27,303,32929,773,729نقل وشحن

3,552,6113,691,825رواتب ومزايا الموظفين

1,398,4751,733,100عموالت بيع

466,988536,467تأمين على االئتمان

359,7931,919,374مصاريف خدمات المبيعات

255,343238,737استهالك وإطفاء

17,80458,280إصالح وصيانة 

1,419,114 1,280,494أخرى

34,634,83739,370,626
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27. إيرادات/ )مصاريف( أخرى

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

 702,713 1,026,793مبيعات الخردة

431,492144,729أرباح من بيع ممتلكات ومعدات

(736,905(111,180ربح / )خسارة( تحويل عمالت أجنبية

(1,806,891(-اطفاء مساهمة المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية

851,702436,129أخرى

2,421,167)1,260,225)

28. صافي الربح من المطالبة باألرض 
والمرافق المصادرة

خالل عام 2008، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة )" 
الوزارة"(، )سابقا الهيئة العامة للمياه( بمصادرة قطعة 

أرض ومرافق شيدت على األرض المملوكة للشركة 
وعرضت تعويضا بمبلغ )28.9 مليون ريال سعودي(. 
و اعترضت الشركة على التعويض المطروح ورفعت 

مطالبة بمبلغ يعتقد أنه القيمة العادلة لألرض والمرافق 
المصادرة. خالل عام 2008، قامت الوزارة بتخصيص هذه 

القطعة من األرض والمرافق لشركة المياه الوطنية. 
خالل عام 2010، حصلت الشركة على حكم محكمة يأمر 

شركة المياه الوطنية بدفع مبلغ 80.2 مليون ريال 

سعودي، اعترضت عليه شركة المياه الوطنية. وخالل عام 
2015، تم إجراء تقييم جديد من قبل لجنة تضم العديد من 
مسؤولي الحكومة السعودية. انتهت اللجنة من التقييم 

وحددت قيمة األرض والمرافق المصادرة بحوالي 132.7 
مليون ريال سعودي والتي قبلتها الشركة وشركة المياه 

الوطنية. 

خالل الربع الرابع من عام 2016، استلمت الشركة مبلغ 
132.7 مليون ريال سعودي بالكامل من شركة المياه 

الوطنية والشركة، وبالتالي قامت بتحويل صك ملكية 
األرض والمرافق المصادرة إلى شركة المياه الوطنية.

تتلخص المعاملة أعاله فيما يلي:

29. عقود إيجارات تشغيلية
لدى المجموعة عقود إيجار تشغيلية مختلفة للمباني 

والمستودعات وسكن الموظفين. بلغت مصاريف اإليجار 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 10.1 مليون 

ريال سعودي )2016: 11.6 مليون ريال سعودي(. إن تعهدات 
اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار كما في 31 

ديسمبر كما يلي:

31 ديسمبر 2016

132,732,970قيمة التعويض لألرض والمرافق المصادرة

(30,490,630(الذمم المدينة المثبتة في وقت سابق للتعويض عن األرض والمرافق المصادرة 

102,242,340

(10,278,638(أتعاب قانونية مدفوعة من قبل الشركة

91,963,702صافي الربح من المطالبة باألرض والمرافق المصادرة

113شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق - مبكو التقرير السنوي 2017م 



القيمة غير المخصومة

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

 2,066,133  6,552,629 أقل من سنة واحدة

 11,974,476  10,839,094  بين سنة - 5 سنوات

 21,955,323  19,322,554  أكثر من 5 سنوات

36,714,27735,995,932

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

68,131,11594,907,388صافى الربح للسنة 

50,000,00050,000,000المتوسط المرجح لعدد االسهم 

1.361.90الربحية األساسية والمخفضة للسهم 

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017إيضاح

10209,617,581174,324,793الذمم المدينة التجارية

موجودات متداولة أخرى

)دفعات مقدمة للموظفين وذمم مدينة من المعهد العالي 
1216,954,13118,675,744للتقنيات الورقية الصناعية(

1431,015,66034,379,773نقد وما يعادله

257,587,372227,380,310

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017إيضاح

81,357,2382,715,795األدوات المالية المشتقة- عقود مقايضة معدالت الفائدة

-13512,303االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

1,869,5412,715,795

30. ربحية السهم
تعرض المجموعة معلومات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية. يتم حساب ربحية السهم 

األساسية بتقسيم األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى المساهمين العاديين لدى الشركة على المتوسط المرجح لعدد 
األسهم العادية القائمة خالل الفترة.

31. األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي لمنشأة 

والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. تحتفظ 
المجموعة بأدوات مالية مختلفة في سياق أنشطتها 

العادية.

 31-1 تصنيف األدوات المالية

)أ ( القروض والذمم مدينة

)ب ( الموجودات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار
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31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017إيضاح

18705,941,513745,643,206, 21القروض

2277,688,70867,158,902ذمم دائنة تجارية وأخرى

783,630,221812,802,108

إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تقارب قيمتها 
العادلة تقريبا. ال تعتبر الموجودات المالية مخاطر إئتمان 

جوهرية. تستحق الذمم المدينة التجارية من العمالء 
الذين تم تقييمهم حول الجدارة األئتمانية قبل الدخول 

في معامالت معهم. 

31-2 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع 

أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين 
المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق 

األصل ،أو في غيابه، في السوق األكثر فائدة التي يمكن 
للمجموعة الوصول إليه في ذالك التاريخ. تعكس القيمة 

العادلة اللتزام مخاطر عدم األداء. 

عند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم 
المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة بأقصى قدر 

ممكن. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة 
في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس 

المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو 
التالي:

المستوى األول: األسعار المتداولة )غير   •
المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو   

المطلوبات المتماثلة .  
المستوى الثاني: المدخالت غير األسعار   •

المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول التي   
يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام إما بشكل   

مباشر )مثال: األسعار( أو غير مباشر )مثال:   
مشتقة من األسعار(.  

المستوى الثالث: المدخالت لألصل أو االلتزام   •
التي ال تستند على بيانات سوقية ملحوظة   

)المدخالت غير الملحوظة(.  

القيم العادلة للمجموعة واألدوات المالية المشتقة 
واالستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة.

يتم احتساب القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة 
على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

المستقبلية المقدرة بناًء على منحنيات العائد القابلة 
للمالحظة. تستند القيمة العادلة لالستثمار بالقيمة 

العادلة من خالل الربح والخسارة الى صافي قيمة 
الموجودات الُمرسلة من مدير الصندوق. كانت القيم 

العادلة في المستوى الثاني كما يلي:

)ج( مطلوبات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

المستوى 2

1,357,2382,715,79583,682األدوات المالية المشتقة

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
--512,303الخسارة
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 1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017الطرف ذو العالقة

(235,360((61,088(-شركة مصدر لمواد البناء

(80,185(--شركة المهيدب للمستلزمات الفنية

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

10,312,0179,278,929مكافآت قصيرة األجل

276,787226,342مكافآت ما بعد نهاية الخدمة

546,158486,789مكافآت نهاية الخدمة

11,134,9629,992,060

32. التعهدات وااللتزامات المحتملة
في 31 ديسمبر 2017، كان لدى المجموعة   -1

خطابات اعتماد قائمة بقيمة 5.06 مليون ريال   
سعودي )2016: 4.5 مليون ريال سعودي(   

وخطابات ضمان بمبلغ 1.96 مليون ريال   
سعودي )2016: 3.7 مليون ريال سعودي( والتي   

تم إصدارها في سياق العمل االعتيادي.  

بلغت النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها   -2
المجموعة ولم يتم تكبدها حتى 31 ديسمبر   

2017 ما يقارب مبلغ 15.1 مليون ريال سعودي   
)2016: 8.4 مليون ريال سعودي(.  

33. أمور متعلقة بأطراف ذوي عالقة

1 المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين
يوضح الجدول التالي تعويضات موظفي اإلدارة 

الرئيسيين:

ويشمل التعويض لموظفي اإلدارة الرئيسيين 
الرواتب والمساهمات في خطة مكافآت نهاية الخدمة 

للموظفين المحددة.

2 معامالت مع أطراف ذات العالقة : 
تتلخص أهم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة 

التي تمت في سياق العمل االعتيادي والمدرجة ضمن 
المعلومات المالية الموحدة بما يلي:

3 أرصدة األطراف ذوي العالقة
فيما يلي ملخص األرصدة للمطلوب من )الى( أطراف ذوي عالقة:

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017العالقةطبيعة المعاملةالطرف ذي العالقة

شركة تابعة لمساهم شراء مواد / خدماتشركة مصدر لمواد البناء
245,235529,751هام

مكافآت أعضاء أعضاء مجلس اإلدارة
2,410,748340,100أعضاء مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة
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34. توزيعات أرباح
خالل الفترة المنتهية في 30 يونيو 2017، وافقت 

الجمعية العامة للشركة على توزيعات أرباح بمبلغ 0.75 
ريال سعودي للسهم )2016: 0.5 ريال سعودي للسهم( 

بقيمة 37.5 مليون ريال سعودي )2016: 25 مليون ريال 
سعودي(. تم دفع توزيعات األرباح في يونيو 2017.

إدارة المخاطر المالية  .35
إن أنشطة المجموعة تعرضها لمخاطر مالية مختلفة، 
وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق )تشمل مخاطر 

العملة، مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر 
الفائدة ومخاطر األسعار(، ومخاطر االئتمان ومخاطر 

السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة 
على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى 
إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على األداء 

المالي للمجموعة. تستخدم المجموعة مشتقات األدوات 
المالية للتحوط ضد مخاطر معينة.

)1( مخاطر السوق
تمثل مخاطر السوق مخاطر تعرض القيمة العادلة أو 

التدفقات النقدية المستقبلية ألصل مالي أو التزام مالي 
للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق. تتكون 

مخاطر السوق من مخاطر أسعار الفائدة و مخاطر 
العمالت ومخاطر األسعاراألخرى.

)2( مخاطر معدالت الفائدة
مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض للمخاطر المختلفة 

المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة 
على المركز المالي للمجموعة والتدفقات النقدية. 

تدير المجموعة مخاطر أسعار الفائدة بالمراقبة الدورية 
لمخاطر أسعار الفائدة ألدواتها المالية التي تحمل فائدة. 

 في 31 ديسمبر 2017، إذا كانت أسعار الفائدة أعلى/ أقل 
بنسبة 1٪ مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن 
الفائدة المستقبلية على القروض القائمة سوف تزيد/ 
تنقص بمبلغ 5،644،587 ريال سعودي )2016: 5،961،902 

ريال سعودي(.

)3( مخاطر العملة
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب 

قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار 
الصرف األجنبي. تخضع المجموعة للتقلبات في أسعار 

الصرف األجنبي في سياق العمل االعتيادي. لم تقم 

المجموعة بإجراء معامالت جوهرية بعمالت غير الريال 
السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة وبالتالي لم 

تتعرض المجموعة لمخاطر جوهرية للعمالت األجنبية 
األخرى في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017. إن 

الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي، وبالتالى فإن 
المجموعة غير معرضة لمخاطر جوهرية في العمالت 

األجنبية. 

)4( مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف في أداة 

مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف 
اآلخر خسارة مالية. للحد من التعرض لمخاطر االئتمان، 

قامت المجموعة بتطوير عملية الموافقة الرسمية 
حيث يتم تطبيق حدود االئتمان على عمالئها. كما 

تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتمان تجاه 
العمالء وتقوم بعمل مخصص مقابل األرصدة المشكوك 

في تحصيلها. للتخفيف من هذه المخاطر، فإن لدى 
المجموعة نظام لتخفيف حدود ائتمان لعمالئها بناء 

على تقييم موسع بناء على بيانات العمالء وتاريخ السداد. 
يتم مراقبة الذمم المدينة للعمالء القائمين بانتظام. 

كما يتم تأمين بعض العمالء، حيثما أمكن، عن طريق 
اعتمادات مستنديه داخلية وودائع ضمان نقدي وضمانات 

بنكية وضمانات تأمين. كما في 31 ديسمبر 2017، لم 
يكن لدى 98٪ من عمالء المجموعة سوابق تعثر مع 

المجموعة )2016: 96 ٪(.
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1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017
موجودات مالية

209,617,581174,324,793184,536,337ذمم مدينة تجارية
16,954,13118,675,74436,641,274موجودات متداولة أخرى )*(

31,015,66034,379,77330,005,552نقد وما يعادله
--512,303استثمارات قصيرة األجل

األدوات المالية المشتقة- عقود مقايضة معدالت 
1,357,2382,715,79583,682الفائدة

259,456,913230,096,105251,266,845

سنة أو أقل
أكثر من سنة 

حتى 5 سنوات
أكثر من خمس 

المجموعسنوات
31 ديسمبر 2017

موجودات مالية غير مشتقة
750,663,799-369,132,023381,531,776 القروض

77,688,708--77,688,708ذمم دائنة تجارية وأخرى
446,820,731381,531,776-828,352,507

31 ديسمبر 2016
موجودات مالية غير مشتقة

415,894,1146,787,000801,278,425  378,597,311القروض
67,158,902--67,158,902ذمم دائنة تجارية وأخرى

445,756,213415,894,1146,787,000868,437,327
1 يناير 2016

موجودات مالية غير مشتقة
889,157,748-431,248,637457,909,111 القروض

71,020,893--71,020,893ذمم دائنة تجارية وأخرى
502,269,530457,909,111-960,178,641

إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان كما في تاريخ التقرير هو كما يلي:

)*( تشمل الموجودات المتداولة األخرى من الدفعات المقدمة للموظفين والذمم المدينة من المعهد العالي 
للتقنيات الورقية والصناعية والذمم المدينة من شركة المياه الوطنية )انظر إيضاح 12(. 

تستحق الذمم المدينة التجارية من العمالء الذين تم 
تقييمهم حول الجدارة االئتمانية قبل تنفيذ ترتيبات 

تأجير السيارات. بينما يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية 
ذات تصنيف ائتماني عالي، لم يكن هناك مستحقات 

متأخرة السداد أو منخفضة القيمة من أطراف ذوي عالقة.

5( مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة 

في جمع األموال للوفاء باإللتزامات المرتبطة باألدوات 
المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع 

األصل المالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار 
مخاطر السيولة بالتأكد على أساس منتظم بأن األموال 

الكافية متوفرة من خالل تسهيالت ائتمانية ملتزم بها 
للوفاء بأي التزامات مستقبلية. ال يوجد لدى المجموعة 

تركيز هام لمخاطر اإلئتمان. على سبيل المثال، قد تنشأ 
تركيزات مخاطر السيولة من شروط سداد المطلوبات 

المالية أو مصادر االقتراض أو االعتماد على سوق معينة 
يتم فيها تحقيق الموجودات السائلة. فيما يلي تحليل 

االستحقاق التعاقدي غير المخصوم للمطلوبات 
المالية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2017. ال تحتفظ 

المجموعة بأصول مالية إلدارة مخاطر السيولة. وبالتالي، 
لم يتم النظر في هذه المخاطر لتحليل االستحقاق.
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ال يتوقع أن تحدث التدفقات النقدية المتضمنة في 
تحليل االستحقاق قبل وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة 

جوهريا.

36. إدارة رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ 

على قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة 
وتحقيق العوائد للشركاء والمكافآت ألصحاب المصالح 

اآلخرين، وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال األمثل الذي 
يعمل على خفض تكلفة رأس المال.

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال من خالل مراقبة 
العائد على صافي الموجودات وإجراء التعديالت عليه 

في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. للمحافظة 
على هيكل رأس المال أو تعديله، يمكن للمجموعة 

تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للشركاء أو إصدار 
أسهم جديدة. كما تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال 
باستخدام نسبة المديونية، وهي صافي الدين والقروض 
والسلف التي تحمل فائدة بما في ذلك تكاليف التمويل 

المتعلقة بها الذمم الدائنة التجارية واألخرى ناقًصا 
النقد و األرصدة لدى البنوك. يشير رأس المال إلى حقوق 

الملكية كما هو مبين في قائمة المركز المالي مضاًفا 
إليه صافي الدين. إن نسبة المديونية هي كما يلي:

37. أحداث الحقة بعد تاريخ المركز 
المالي

أوصى مجلس إدارة المجموعة في إجتماعهم المنعقد 
بتاريخ 4 مارس 2018، بإقتراح توزيع أرباح نقدية بمبلغ 37.5 

مليون ريال سعودي )0.75 ريال سعودي للسهم الواحد(.

38. تاريخ الموافقة على إصدار القوائم 
المالية

تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية الموحدة 
من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 4 مارس 2018.

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

 835,535,559  745,643,206  705,941,513 القروض

 71,020,893  67,158,902 77,688,708ذمم دائنة تجارية وأخرى

4,686,8732,005,2041,915,039مطلوبات متداولة أخرى

788,317,094814,807,312908,471,491مجموع الدين

31,015,66034,379,77330,005,552نقد وما يعادله

757,301,434780,427,539878,465,939صافي الدين

500,000,000500,000,000500,000,000رأس المال

73,663,22866,850,11657,359,377احتياطي نظامي

148,716,962126,615,34367,599,140أرباح مبقاة

722,380,190693,465,459624,958,517حقوق الملكية

0.9540.8890.711نسبة الدين الى رأس المال )%(
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