
اســـــلـوب ٣٦٠ درجـــة
نحو أعمال مستدامة





المحتويات

الحوكمة

04 

12 1836

3873

08 10
رسالة من رئيس

مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي

لمحة عن
شركة مبكو 

النقاط البارزة
لعام 2018 

كيف نعمل اإلستراتيجية العامة
على خلق القيمة

المسئولية تجاه
المجتمع والشركات

القوائم المالية
الموحدة



رسالة من رئيس 
مجلس اإلدارة

المساهمون األعزاء، 

منــذ تأســيس الشــركة فــي عــام 2000 ، كان لــدى مبكــو قصــة قويــة ترويهــا. كان عــام 2018 هــو أحــدث فصــل فــي نجاحنــا - حققنــا أعلــى إيــرادات 
ــد و الضرائــب و  ــل الفوائ ــاح قب ــح صــاٍف 12.1٪ وهامــش أرب ــال ســعودي، مــع هامــش رب ــون ري مبيعــات موحــدة علــى اإلطــاق، بقيمــة 833.6 ملي

االهــاك و االســتهاك 25.9٪، نحــن فخــورون باإلعــان عــن عــام قياســي.

باإلضافــة إلــى معالــم األداء هــذه، كنــا نشــيطين فــي المجــاالت الرئيســية المتعلقــة بالرؤيــة الرائــدة للحكومــة الســعودية 2030. باعتبارنــا أكبــر منتــج 
ــر  ــات غي ــم القطاع ــي دع ــادي ف ــا الري ــد دورن ــل الج ــى محم ــذ عل ــا نأخ ــي، فإنن ــورق الصناع ــف وال ــة والتغلي ــات ورق التعبئ ــة لمنتج ــي المنطق ف

ــد مــن المجــاالت. ــارة ألفضــل الممارســات فــي العدي ــة - لنكــون من البتروكيماوي

ــر  ، وألمــة أكث
ً
ــر إزدهــارا ــاة، وإلقتصــاد أكث ــٍض بالحي ــر نب ــف ســاهمت مبكــو لجعــل المجتمــع أكث ــر الســنوي، نوضــح لكــم كي خــال هــذا التقري

ــوق. ــات الس ــن اتجاه ــتفادة م ــركة لاس ــز الش ــا تتمرك ــك بينم  - كل ذل
ً
ــا طموح

ومع هذا يأتي التزامنا المستمر بقيمة المساهمين.

ــاًرا فــي  ــد معي ــا علــى نحــو متزاي ــة إلــى عاقــات المســتثمرين واالتصــاالت، أصبحن ــق والمراقب ــا، مــن التدقي كمــا تعلمــون، نحــن نفخــر بحوكمتن
ــة الســعودية. المملكــة العربي
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الـبـيـــــئـة
المجتمع

المنـتــــج 

ــا جائــزة أفضــل حوكمــة الشــركات - الســعودية مــن Capital Finance International )CFI(. تعتــرف CFI باإلنجــازات  ــا فخوريــن بقبولن فــي ينايــر ، كن
التــي تحققــت فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتســعى إلــى إيجــاد مؤسســات تســاهم بشــكل كبيــر فــي تقــارب االقتصــادات وتضيــف قيمــة لجميــع 

أصحــاب المصلحــة.

مــن خــال فريــق اإلدارة المتمــرس لدينــا والموظفيــن الملتزميــن وشــبكة مــن العمــاء الكــرام والشــركاء والمورديــن، أظهــرت مبكــو أن االســتدامة 
واالبتــكار والموهبــة هــي محــركات قويــة للنمــو علــى المــدى الطويــل.

ــى  ــعودية عل ــة الس ــن والحكوم ــده األمي ــي عه ــريفين وول ــن الش ــادم الحرمي ــر لخ ــكر والتقدي ــص الش ــدم خال ــس اإلدارة، أود أن أق ــن مجل ــة ع نياب
ــتمر. ــم المس ــم ودعمك ــى ثقتك ــاهمينا، عل ــم، مس ــكر لك ــه الش ــي بتوجي ــي بيان ــاص، وأود أن أنه ــاع الخ ــا للقط رعايتهم

عماد عبد القادر المهيدب

رئيس مجلس اإلدارة
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رسالة من الرئيس 
التنفيذي

المساهمون األعزاء، 
إن نتائجنا التشغيلية والمالية القوية في عام 2018 أتت بفضل األساس الثابت الذي بنيناه، مما ساهم في دفع نمو القطاعات غير البتروكيماوية 
في المملكة العربية السعودية. لقد كنا في وضع جيد لاستفادة من الطلب المتزايد في السوق على منتجات ورق التعبئة والتغليف والورق 

الصناعي - االستفادة من االتجاهات مثل التجارة اإللكترونية - ولتنويع مزيج منتجاتنا غير التقليدية.

زيادة الطلب، زيادة التنويع
في عام 2018، شهدنا زيادة في الطلب على الورق المقوى عبر عدة قطاعات - من التعبئة والتغليف إلى السلع االستهاكية و مواد البناء. كشركة 

مصنعة لألعمال التجارية، لقد عملنا بجد لتعزيز العاقات مع عمائنا و تبسيط سلسلة التوريد والعمليات لدينا.

التنويع كان محوريا في استراتيجيتنا. إن تطويرنا للمنتجات غير التقليدية قد ساهم في زيادة حصتنا في السوق في قطاعات جديدة. على سبيل 
المثال، تعد مبكو اآلن الُمصنع الوحيد في الشرق األوسط لمنتجات ورق التعبئة والتغليف والورق الصناعي لاستخدام في تطبيقات البناء. في 

ا على تحسين خصائص المواد 
ً

عام 2018، ساهمت المبيعات من الدرجات غير التقليدية بنسبة 36.3 ٪ من إجمالي المبيعات. ركز فريق العمل أيض
بحيث تكون خصائص المنتجات من المواد المعاد تدويرها تضاهي تلك الموجودة في المواد الطبيعية مما يفتح فرصا جديدة لمنتجاتنا.

ساعدت هذه التطورات في دفع التوسع العالمي في عام 2018، مما أتاح لنا وجوًدا مستداًما في 5 قارات. نحن أكبر مصدر للورق في الشرق 
. إن إنجازاتنا 

ً
األوسط وشمال إفريقيا ولدينا معرفة متعمقة بديناميكيات السوق، مما يعزز طموحنا في أن نصبح ُمصنًعا أكبر وأكثر تكاما

التشغيلية هذا العام تدعم هذه اإلستراتيجية - بالجهود المبذولة عبر عمليات اإلنتاج وتكنولوجيا المعلومات والتوظيف والتدريب والصحة والسامة 
مما يعزز الربحية والكفاءة.
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الـبـيـــــئـة
المجتمع

المنـتــــج 

االستدامة: القلب النابض لنموذج أعمالنا
نحن فخورون بأن مبكو وشركتها الشقيقة المملوكة بالكامل واسكو لطالما كانا من رواد البيئة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا. لقد ساهمنا 

في التغييرات الرئيسية في مفاهيم إعادة التدوير، ويسعدنا االتجاه المحدد في الرؤية السعودية 2030. أعلنت الرؤية عن خطة للتشريعات البيئية 
ألفضل الممارسات وإنشاء عماق وطني إلعادة التدوير بالشراكة مع الشركات الصناعية لتعزيز إعادة التدوير في جميع أنحاء الباد. من كفاءة 

استخدام الطاقة إلى معالجة المياه ، نحن رواد على المستوى اإلقليمي والعالمي - ونقدم دعمنا المستمر للدولة في هذا المجال.

منصة للنمو
يسرنا إنهاء عام 2018 في وضع قوي. إن جهودنا خال عام 2018 لتخفيض نسب المديونية في هيكل رأس المال لدينا تعني أن مبكو لديها اآلن 
أقل نسبة صافي للديون إلى حقوق الملكية منذ عام 2012. نحن على استعداد تام للنمو، واألداء المالي القياسي هو شهادة على تفانينا لتحقيق 

الجودة واإلستدامة والمرونة.

ا أن أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والحكومة السعودية لدعمهم القطاع الخاص. إن نجاحنا لم يتحقق بدون التزام 
ً

أود أيض
موظفينا المخلصين، وكذلك دعم عمائنا الكرام وموردينا.

إنني أتطلع إلى العمل معكم ونحن نواصل تحقيق أهدافنا.

سامي الصفران
الرئيس التنفيذي
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لمحة عن 
شركة مبكو 

تأسست شركة مبكو عام 2000، وتعد 
ِتج لورق 

ْ
شركة مبكو إحدى أكبر ُمن

التعبئة والتغليف والورق الصناعي في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا - والشركة 
الوحيدة المدرجة في المنطقة لتصنيع 

ورق الكارتون. تعد شركتنا الشقيقة 
المملوكة لنا بالكامل أكبر شركة 

متخصصة في إدارة النفايات في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. يعزز تكامل 
الخلفية من األداء القوي لنا وموقفنا 
التنافسي في هذا السوق العالمي 

الناشئ. 
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المنتجات

من المواد الخام 
المستخدمة في شركة 

 
ً
مبكو يتم جمعها محليا

من خال واسكو

من المواد القابلة إلعادة 
التدوير في المملكة 
العربية السعودية يتم 
معاملتها من جانب 

واسكو

من احتياجات الطاقة 
الخاصة بنا يتم تلبيتها 
من خال توليد الطاقة 

لدينا 

الحصة السوقية بالمملكة 
العربية السعودية 

5 قارات تستورد منتجات 
شركة مبكو آسيا وأفريقيا 
وأوروبا وأمريكا الجنوبية 

وأمريكا الشمالية 

تستخدم منتجات شركة 
مبكو في صناعاتها بما 
في ذلك التعبئة واألثاث 

والبناء. 

دولة

صناعات

ألف طن

كم

ورق الكرتون

منتجات الورق الصناعي

طالب متخرج من 
المعهد العالي للتقنيات 
الورقية والصناعية عام 2018

من ميناء جدة في البحر 
األحمر األمر الذي يسمح 

بسرعة تسليم الصادرات 
واستيراد المواد بسهولة

نسبة السعودة

من القوى العاملة 
السعودية من النساء 

ماكينات للورق

الطاقة اإلنتاجية السنوية

األفراداالستدامةالعملياتاألسواق
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المجتمع
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النقاط البارزة 2018
 مــن حيــث تحقيــق األربــاح – وكذلــك االهتمــام بالنمــو طويــل األجــل والمســتدام. إضافــة إلــى كل ذلــك، اســتطاعت 

ً
 متميــزا

ً
كان عــام 2018 عامــا

شــركة مبكــو تحقيــق األربــاح طــوال حياتهــا، كمــا نقــدر ســمعتنا الخاصــة بــكل مــن االبتــكار والقــوة الماليــة. 

األداء

نمو السوق العالمي للكرتون

2018

مجلس التعاون الشرق األوسطالعالم
الخليجي

المملكة العربية 
السعودية

التغير عن 2017

190,8673,8641,5031,080
%3.4%2.9%2.1%0.9

التغير عن 20182017

8.1%833,614 إيرادات المبيعات

 99,444%46.00 صافي األرباح

%28.3bps 4.1 هامش مجمل الربح

 2.00%64.0 العائد على السهم، ر.س.

 235,674%26.6 مجمل الربح

%11.9bps 3.1 هامش صافي الربح 

 215,028%15.30 األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 

%25.8bps 1.6 نسبة األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )%(
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الـبـيـــــئـة
المجتمع

المنـتــــج 

- جوائز أفضل العرب - جائزة 
أفضل رئيس تنفيذي.

- جائزة أفضل العرب - جائزة 
أفضل شركة عربية في قطاع 

الصناعات الورقية. 

- جوائز الشرق األوسط إلعادة 
تدوير المخلفات في فئة - 

جائزة شركة إعادة تدوير الورق 
لهذا العام. 

- تم ترشيح مبكو في جائزة 
جوائز الخليج لالستدامة 
والمسؤولية االجتماعية 
للشركات لفئتين )نموذج 

األعمال المستدامة وإدارة 
المياه / النفايات( لالستدامة 

والمسؤولية االجتماعية 
للشركات. 

- تم ترشيح مبكو في جائزة 
بي بي آي العالمية لفئة 

)جائزة أفضل رئيس تنفيذي( 

- جائزة التنافسية 
المسؤولة لعام 2017 من 

مؤسسة الملك خالد 
الخيرية والهيئة العامة 

لالستثمار

- جائزة أفضل بيئة عمل 
لعام من جوائز أفضل 

بيئة عمل

- المملكة العربية 
السعودية.

-  جائزة أفضل 100 مدير 
تنفيذي عربي من جوائز 

أفضل العرب.

- جائزة أفضل حوكمة 
الشركات في المملكة 
العربية السعودية من 
قبل كابيتال فاينانس 

)CFI( الدولية

- أفضل موردين 
محليين من مؤسسة 
الملك خالد الخيرية 

والهيئة العامة 
لالستثمار

- جائزة الكفاءة في 
استخدام المياه 

منظمة بي.بي.أي 
العالمية

- جائزة أفضل ابتكار 
للمنتج والخدمة من 
مؤسسة  الملك خالد 

الخيرية والهيئة العامة 
لالستثمار

- جائزة أفضل مدير 
مصنع من منظمة 
بي.بي.أي العالمية.

- جائزة التنافسية 
المسؤولة مؤسسة 
الملك خالد الخيرية 

والهيئة العامة 
لالستثمار

- جائزة أفضل تنظيم 
متكامل المسؤولية 

االجتماعية في 
المملكة العربية 

السعودية

تتمثــل رؤيتنــا فــي أن نكــون العــب رائــد فــي مجــال الــورق والتعبئــة والتغليــف بالمنطقــة وتقديــم جــودة بــارزة بتكاليــف متميــزة. وفــي عــام 2018 
اعترفــت العديــد مــن المنظمــات بإنجازاتنــا التــي حققناهــا كصاحــب عمــل ومبتكــر ورائــد بيئــي ومحــرك نحــو النمــو. 

اإلنجازات

IFRS

الشهادات
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اإلستراتيجية 
العامة

عملت األسعار القوية والثابتة والمستقرة للكرتون والتنويع 
المستمر للمنتجات على تعزيز أدائنا النموذج لعام 2018.

عملنا في عام 2018 على التركيز الشديد على النمو الذكي حيث ركزنا على 3 ركائز: األفراد والمنتج والمكان. 

يعتمد نجاح المدى الطويل على توظيف الكوادر. وليس فقط زيادة فرص تدريب وتطوير القوة العاملة لدينا، 
لقد ضاعفنا من جهودنا لتقديم المهارات الصناعية الحيوية داخل االقتصاد السعودي. واشتمل ذلك على معهدنا 

 إلى جنب مع مبادرات زيادة نسبة السعودة بالقوى العاملة السعودية 
ً
العالي للتقنيات الورقية والصناعية جنبا

وإدخال المزيد من النساء للعمل في جميع المستويات. 

 بتحليل عملية اإلنتاج للوصول إلى طرق عمل أفضل. وكنتيجة لذلك، بإمكاننا التوسع بشكل فعال 
ً
نقوم دائما

 بنجاح ويشمل ذلك 
ً
مع انخفاض التكاليف بالمقارنة مع أقراننا العالميين. وأدى هذا األسلوب إلى توسعنا عالميا

االقتصاديات ذات النمو السريع وهي االقتصاديات األسيوية واألفريقية واقتصاد أمريكا الجنوبية. باإلضافة إلى تزويدنا 
 يسمح لنا باالستفادة من كل 

ً
 تشغيليا

ً
بالقدرة على التكيف مع المبيعات على أساس الطلب ويعد هذا نموذجا

من األسواق المحلية وأسواق التصدير. وعلى مستوى عام 2018 ككل، قمنا بتخصيص 55.7٪ من المبيعات لألسواق 
المحلية و 44.3٪ للتصدير.

استمرت شركة مبكو في االستفادة من تكامل الخلفية مع شركة واسكو الشقيقة المملوكة لنا بالكامل. وتعد 
واسكو أكبر شركة متخصصة في تدوير النفايات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث تؤمن توفير ثابت وفعال 

من حيث التكلفة للمواد الخام. كما يعتبر دورنا كرائد لاستدامة والذي يمتد إلى المياه والطاقة وكذلك إعادة 
التدوير كمفتاح لطريقة تقديم قيمة للمساهمين والعماء وساسل اإلمداد والمجتمعات ومناطق أوسع. 

يوفر لنا عملنا عبر ركائز األفراد والمنتج والمكان أساس قوي يساعدنا في التنافس والنمو في ضوء االتجاهات 
التي تعمل على تشكيل الصناعة. 
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ع ومنتج للكرتون في الشرق األوسط 
ِّ
لسنا فقط أكبر ُمصن

وشمال أفريقيا لكننا نصدر إلى 41 دولة في 5 قارات.

من تجارة ورق الكرتون في الشرق 
األوسط خاصة بالتجارة االلكترونية

االستفادة 
من االتجاهات 

في صناعة الورق 

يظل الكرتون أحد أقوى القطاعات والمتزايدة بثبات في صناعة الورق. تشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على 
 زيادة السكان والناتج المحلي للفرد وتزايد اإلنتاج الصناعي بالعالم المتنامي وزيادة التجارة الدولية 

ً
نموها عالميا

في السلع االستهاكية مع المزيد من التوسع في تجارة الفواكه والخضروات الطازجة والتركيز على االستدامة 
والتحديثات التي تدخل على نظام توزيع كل من بضائع الجملة والتجزئة بدافع من التجارة االلكترونية. 

باإلضافة إلى صقل الميزة التنافسية لنا فإننا نعمل بنشاط لاستفادة من االتجاهات والفرص على كل من 
المستوى اإلقليمي والعالمي. 

 

التجارة االلكترونية والتعبئة والتغليف بنقاط البيع
أدى ارتفاع التسوق عن طريق االنترنت والجواالت إلى خلق نوع جديد من الطلب على الكرتون وذلك لحاجة تجار 

التجزئة حول العالم إلى استخدام مواد ذات استدامة وفعالية من حيث التكلفة من أجل الوفاء بمتطلبات التعبئة 
والتغليف المتزايدة عليهم. عمل ذلك االرتباط بين التجارة االلكترونية وزيادة الطلب على الكرتون إلى وجود زيادة 

 بأن التجارة االلكترونية تمثل ما نسبته 10٪ من التجارة بالشرق األوسط. تأتي 
ً
قدرها 3٪ بالقطاع العالمي، علما

منطقة الشرق األوسط في موقع متراجع عن نظيرها في أوروبا وأمريكا الشمالية في اتباع التجارة االلكترونية 
ولكنها بدأت في المواصلة، كما تشهد المنطقة اآلن معدالت أعلى من النمو عن بقية العالم. 

 
ً
 زيادة على التعبئة والتغليف في نقاط البيع، حيث تلجأ الشركات إلى استخدام منتجات أكثر تعقيدا

ً
ونشهد أيضا

مع تقنيات الطباعة الرقمية كي تظهر في العرض. استمر عام 2018 في تصعيد الطلب على المنتجات غير 
التقليدية والتي تناسب ذلك التطبيق على نحو مثالي. 
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االستفادة 
من االتجاهات 

في صناعة الورق 

 من رؤية 
ً
“يعد خلق قيمة من البيئة جزءا

السعودية 2030 وهذا ما تقوم به شركة 
 حوالي 

ً
مبكو. تستعيد شركة مبكو سنويا

500,000 طن من مخلفات الورق مما يؤدي 
إلى خلق قيمة منها. وناحية أخرى من 

نواحي الرؤية هي تعزيز الموظف المحلي 
من أجل خلق فرص عمل والتي نعمل 

عليها بنشاط عن طريق التدريب في 
معهدنا العالي للتقنيات الورقية والصناعية. 

كما  أننا نساهم في دعم االقتصاد 
السعودي وذلك بتصديرنا بضائع قيمتها 

370 مليون ريال سعودي في عام 2018”. 
سامي الصفران، الرئيس التنفيذي.
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الرؤية السعودية 2030
ــوذ  ــز نف ــامي، ومرك ــي واإلس ــن العرب َمْي

َ
 للعال

ً
ــورا ــعودية مح ــة الس ــة العربي ــن المملك ــل م ــدة تجع ــة رائ ــي خط ــعودية 2030 ف ــة الس ــل رؤي تتمث

اســتثماري قــوي لربــط 3 قــارات ببعضهــم البعــض. وهــي خطــة لتنويــع اإليــرادات خــارج قطــاع البتروكيماويــات مــع االســتفادة مــن المواهــب 
ــق إمكانياتهــا.  ــة فــي تحقي ــة الســعودية لمســاعدة الدول ــة والموقــع االســتراتيجي للمملكــة العربي المحلي

والرؤية قائمة على 3 موضوعات: مجتمع مفعم بالحيوية واقتصاد مزدهر وبلد طموح.

• مجتمع مفعم بالحيوية
تعمــل جهودنــا المتواصلــة فــي تعزيــز إعــادة التدويــر والوعــي البيئــي علــى مســاعدة األفــراد علــى الحيــاة داخــل بيئــة محيطــة جميلــة ومســتدامة. 

كمــا تعمــل المعاييــر الخاصــة ببيئــة العمــل التــي نحددهــا علــى تنــوع القــوة العاملــة والدعــم األســري. 

• اقتصاد مزدهر
كنتيجــة للعمــل فــي مجــال غيــر مجــال البتروكيماويــات، فإننــا بجــد ونشــاط بمــا يتماشــى مــع الرويــة. ولذلــك، فقــد تــم تصميــم نمــوذج العمــل 
ــادة التواجــد  ــا 44.3٪ مــن البضائــع، وســاعد ذلــك علــى زي رن ــا علــى نحــو يحقــق التــوازن بيــن الطلــب اإلقليمــي والعالمــي. وفــي عــام 2018 َصدَّ لدين
ــق  ــم القائــم علــى االحتياجــات الســوقية وخل ــة التعلي ــة والصناعي ــات الورقي ــا العالــي للتقني ــة الســعودية. يقــدم معهدن العالمــي للمملكــة العربي

فــرص للشــباب الســعودي الطمــوح. 

• بلد طموح
ــة الســعودية فــي تطبيــق الكفــاءة والمســئولية بجميــع المســتويات. كمــا نلتــزم بالمســتويات  ــزة علــى دعــم المملكــة العربي تعمــل هــذه الركي

ــا مــن مســئولية الشــركات وعاقــات المســتثمر، باإلضافــة إلــى العمــل بانفتــاح وشــفافية مــع جميــع أصحــاب المصلحــة.   العلي
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التنظيم البيئي
تعمــل واســكو فــي الوقــت الحالــي بمــا يتفــق مــع أفضــل الممارســات العالميــة حتــى فــي عــدم وجــود تنظيــم بيئــي رســمي بالمملكــة العربيــة 

الســعودية. وبالرغــم مــن ذلــك، وكجــزء مــن رؤيــة 2030 وضعــت الحكومــة خطــط لتنفيــذ التنظيــم بمــا يتفــق مــع المعاييــر الدوليــة. 

كمــا تشــمل الخطــط صنــدوق االســتثمار العــام )PIF( بالشــراكة مــع الصناعــة لخلــق عمليــة تدويــر عماقــة. وســوف يســاعد ذلــك علــى زيــادة معــدالت 
ــر شــركة متخصصــة فــي إدارة النفايــات بالشــرق األوســط  ــر الخاصــة باألســر وزيــادة حجــم المــواد الخــام المتاحــة بالداخــل. وتعــد واســكو أكب التدوي

وشــمال أفريقيــا وهــي تدعــم الحكومــة بهــذه المبــادرة. 

أسعار المواد الخام وديناميكيات التجارة الدولية
نمــى ســوق الكرتــون العالمــي بنســبة 3.4٪ فــي عــام 2018. تعــد الصيــن المســتخدم األكبــر لمــواد التغليــف الممــوج )OCC( فــي العالــم. أدى التغييــر 
الــذي حــدث فــي 2017 فــي لوائــح االســتيراد الخاصــة بهــا إلــى حــدوث تغييــر كبيــر فــي الســوق. كمــا ارتفعــت األســعار فــي عــام 2018 بالرغــم مــن 

ظهــور عامــات علــى االســتقرار عنــد نهايــة العــام. 

 عــن آثــار اللوائــح الصينيــة. فلــم نكــن نصــدر بكثــرة إلــى الصيــن. لقــد كانــت منطقــة الشــرق األوســط إحــدى أســرع 
ً
كانــت شــركة مبكــو معزولــة كثيــرا

 
ً
 فــي مجــال الكرتــون أثنــاء الخمــس ســنوات الســابقة وبمعــدل نمــو ســنوي إجمالــي 5.9٪ 2013 – 2018. ينمــو الســوق الســعودي ســنويا

ً
المناطــق نمــوا

 إلــى أجــزاء وتعــد شــركة مبكــو الاعــب اإلقليمــي الرئيســي بحصــة ســوقية ٪26. 
ً
بنســبة 0,9٪. وبالرغــم مــن ذلــك، ينقســم الســوق حاليــا

ــة محــددة بســرعة  ــة وعالمي ــى أســواق محلي ــل الصــادرات إل ــى القــدرة علــى تحوي ــات الســوق باإلضافــة إل ــا لتتناســب مــع ديناميكي صممــت أعمالن
حســب الطلــب. ولوجــود موقعنــا علــى مســافة 10 كــم مــن مطــار جــدة – فهــذا يجعلنــا فــي وســط طــرق التجــارة العالميــة. تمتــد بصمتنــا العالميــة 
 فقــط فــي نطــاق انتشــارنا داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي، بــل لدينــا حضــور متزايــد فــي أمريــكا الاتينيــة 

ً
لتشــمل 50 دولــة. لــم نتوســع جغرافيــا
ووســط أمريــكا وجنــوب آســيا وأوروبــا.  

أخذت »مبكو« زمام مبادرة رفع طلب التحقيق في قضية اإلغراق في منتصف عام 2017م إليمانها أن 
فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات منتجات الورق والورق المقوى سيساهم في توفير منافسة عادلة 
في السوق السعودية والخليجية. في أبريل 2019،  أعلن مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في 

التجارة الدولية عن القرار النهائي في شكوى اإلغراق التي تقدمت بها »مبكو«. عليه، صدر القرار النهائي 
– بفرض رسوم إغراق بنسبة تتراوح بين 24.6 إلى 31,0%  للواردات من اسبانيا و 34,0% للواردات من بولندا وذلك 

لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ تطبيق القرار في 1 مايو 2019 و لمدة خمس سنوات.

ــم الحصــول عليهــا  مــن المــواد الخــام لمبكــو يت
 مــن شــركة واســكو الشــقيقة، وبذلــك تعــزل 

ً
محليــا

العمــل عــن تقلبــات األســعار العالميــة. 

 فــي 
ً
النفايــات الورقيــة التــي يتــم انتاجهــا ســنويا

الســعودية العربيــة  المملكــة 

طنمليون طن
تجمعهــا  التــي  الورقيــة  النفايــات  كميــة 
العربيــة  المملكــة  فــي   

ً
ســنويا واســكو 

الســوق.  مــن   ٪40  – الســعودية 
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كيف نعمل على خلق القيمة

البيئة 
نحن كشركة تعمل في مجال المواد المعاد تدويرها نأتي في المقدمة عندما 

 لبرامجنا 
ً
 ناجحا

ً
يتعلق األمر بممارسات العمل المستدامة. كان عام 2018 عاما

الخاصة بالمياه والطاقة وإعادة التدوير. 

المياه
تعتبر ندرة المياه تحدي استراتيجي رئيسي في المملكة العربية السعودية 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وكانت ومازالت لنا الريادة في االبتكار 
بمجال تنظيف واستخدام المياه الصناعية )حصلنا في عام 2013 على جائزة استخدام 

ب 
ُ
المياه بكفاءة من باب آند بيبر إنترناشيونال، المجلة الرائدة لشركات تصنيع الل

 يتم تبني التقنية الخاصة بنا بشكل متزايد في 
ً
والورق والكرتون حول العالم(. وحاليا

جميع المنطقة. 

تعمل شركة مبكو على إعادة تدوير 70٪ من المياه المستخدمة في اإلنتاج 
واستثمرنا في مصنعنا من أجل معالجة النفايات السائلة لزيادة إعادة التدوير. وبدأنا 

في عام 2018 في تنفيذ تكنولوجيا جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي. وهذا 
يعمل على تعزيز كفاءة االستصاح والمعالجة لدينا مما يتيح لنا استخدام المزيد 

من المياه المعاد تدويرها مع خفض التكلفة اإلجمالية الستهاك المياه. 

كنتيجة لذلك، نحافظ على معدل تكلفة حوالي 5 دوالر لكل طن مياه، وهذا 
المعدل يتفق مع المعايير العالمية بالرغم من ندرة المياه في المملكة العربية 

السعودية. 

من الماء المستخدم في 
اإلنتاج كان معاد تدويره

18



19
الـبـيـــــئـة
المجتمع

مبكو | التقرير السنوى لعام ٢٠١٨المنـتــــج 



كيف نعمل على خلق القيمة

البيئة
الطاقة

ننتــج 100٪ مــن الطاقــة التــي نســتخدمها مــن خــال مرفــق توليــد الطاقــة لدينــا، والــذي يصــل 
طاقتــه إلــى 49 ميجــا وات بالســاعة. وكنتيجــة لذلــك، تقــل تكاليــف الطاقــة لدينــا بنســبة 35٪ عــن 
ســعر الشــبكة. وال يضمــن ذلــك فقــط توفيــر االمــدادات علــى نحــو مســتدام وآمــن ولكــن ذلــك 

يعنــي أننــا نعمــل علــى تخفيــض تكلفــة هــذه المدخــات باســتمرار. 

ــم إنشــاؤه عــام 2017 فــي إدارة  ــذي ت ــا وال ــة لدين ــة الداخلي ــى الطاق ــق الحفــاظ عل اســتمر فري
قدراتنــا وتحســين معاييــر العمليــات وخفــض مــدد التوقــف مــع تقليــل االســتهاك أثنــاء 

العمليــات. 

مــن احتياجنــا مــن الطاقــة يتــم توفيرهــا مــن 
خــال توليــد الطاقــة الخــاص بنــا لدينــا 
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كيف نعمل على خلق القيمة

البيئة
إعادة التدوير

ــادة  ــي إع ــل ف ــركة تعم ــة كش ــا اإلقليمي ــي ريادتن ــكو ف ــقيقة واس ــركتنا الش ــال ش ــن خ ــتمر م نس
ــر فــي  ــادة التدوي ــة إلع ــت شــركة واســكو مــع 50٪ مــن المــواد القابل ــام 2018 تعامل ــر. وفــي ع التدوي
المملكــة العربيــة الســعودية داخــل 26 موقــع. وهــذا هــو حجــر الزاويــة للجهــود الســعودية لخفــض 
ــي  ــى المســتويين المحل ــر عل ــادة إعــادة التدوي ــات وزي ــى مكــب النفاي ــم نقلهــا إل ــي يت ــات الت النفاي
والتجــاري. جمعــت شــركة واســكو مــا بيــن عــام 2004 وعــام 2018  مــا يســاوي 4 مليــون طــن مــن الــورق 

و 100,000 طــن مــن الباســتيك و 25,000 طــن مــن المعــادن. 

ــة  ــات المنزلي ــي المخطط ــادة المشــاركة ف ــر لزي ــادة التدوي ــم إع ــر مفاهي ــا لتغيي نســتمر فــي عملن
ــم تصنيعهــا مــن المــواد المعــاد تدويرهــا. ــي يت وتحســين جــودة المنتجــات الت

كنتيجــة لذلــك، عملنــا علــى زيــادة حصــة اســتخدامنا للمــواد المعــاد تدويرهــا. وفــي عــام 2018 كانــت 
ــم  ــي ل ــواد الت ــن الم ــبته 90٪ و10٪ م ــا نس ــا م ــاد تدويره ــواد المع ــن الم ــا م ــتخدمة لدين ــواد المس الم
تســتخدم مــن قبــل، وســاعد ذلــك علــى حمايــة الغابــات وتوفيــر إمــدادات مســتدامة ذات تكلفــة أكثــر 

فاعليــة. 

تــم االعتــراف بعملنــا فــي هــذا المجــال. حيــث فزنــا بجائــزة شــركة إعــادة التدويــر للعــام فــي الشــرق 
ــا فــي القائمــة النهائيــة  ــاه فــي دبــي، ولقــد تــم اختيارن ــا إلعــادة تدويــر المي األوســط وشــمال أفريقي

لجوائــز إعــادة تدويــر النفايــات. 

 بفضل 
ً
تم إنقاذ سنويا

إعادة تدوير واسكو للورق
 
ً
من إغراقها في البحر سنويا

بفضل إعادة تدوير واسكو 
للباستيك 

ًأعيد تدويرها إلى سلع 
قابلة لاستخدام سنويا

مليون علبة ألمنيوم مليون زجاجة باستيك تم إنقاذمليون شجرة 
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كيفية عملنا لتوفير القيمة

المجتمع 

 
ً
لسنا ملتزمون فقط برعاية 663 فرد بالعمل ولكننا ملتزمون أيضا

بإنشاء خط مستدام من المواهب من أجلنا ومن أجل اقتصاد 
 .

ً
سعودي أكثر اتساعا

يعد المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية حجز الزاوية في 
ذلك المجال. أسسنا ذلك المعهد عام 2013 ليكون مركز تدريب فني 

ومستقبل ال يهدف للربح للمتخرجين من المدارس الثانوية ليزودهم 
بالمهارات الازمة لهم للعمل في القطاع الصناعي المزدهر 

بالمملكة العربية السعودية وليصبحوا قادة المستقبل. 

 بالنسبة للمعهد العالي للتقنيات الورقية 
ً
كان عام 2018 مميزا

والصناعية. كما تخرج منه عدد 116 طالب بالمؤهات المطلوبة. 
يساعد دبلوم التكنولوجيا الورقية ذو العامان في دعم رؤيتنا لجعل 

المملكة العربية السعودية أحد أهم منتجي الورق في العالم.               
كما جاء 37 متخرج للعمل مباشرة في شركة مبكو بينما يقدم 

اآلخرون معرفتهم الجديدة إلى الشركات األخرى البارزة في 
المملكة العربية السعودية خال العام 2018. 

 بجد من أجل تحسين الموارد البشرية الداخلية وعمليات 
ً
عملنا أيضا

التدريب لدينا بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. ويشمل ذلك 

• نظام تقييم األداء المحدث
يشمل النظام اآلن مؤشرات األداء الرئيسية )المحددة والقابلة للقياس 

والقابلة للتحقيق وذات الصلة والقائمة على الوقت( للمساعدة في 
دعم التقييم والتطوير بمزيد من الفاعلية.  

• نظام أرشيف الكتروني جديد للموارد البشرية
نفذنا نظام إدارة قائم على كاود والذي يعمل على تبسيط 

االمتثال وتحسين أمن البيانات. 

• برامج تدريب متطورة
توجهنا نحو برنامج يتم به االستعانة بنسبة 55٪ في الجلسات بخبراء. 

وأدى ذلك تحرير القدرة الداخلية للعمل الخاص بالقيمة المضافة 
والتدريب الخاص بالصحة والسامة وكذلك تحديث نظام اإلدارة 

المتكامل. 

يتأصــل ســجلنا الحافــل بــاألداء والربحيــة واالبتــكار فــي إخــاص وإبــداع األفــراد لدينــا. عــام 2018 اســتثمرنا فــي التوظيــف والمــوارد البشــرية والتدريــب 
– وكنــا فخوريــن بكوننــا مدرجيــن فــي قائمــة »أفضــل 20« فــي حفــل جوائــز أفضــل بيئــة للعمــل. 

 لشــركات األعمــال الســعودية، تحتفــل بالتميــز عندمــا يتعلــق األمــر ببيئــة العمــل 
ً
أصبحــت جوائــز أفضــل مــكان للعمــل معيــار يعتــرف بــه عالميــا

وإجــراءات التوظيــف. كان الحفــل الــذي أقيــم فــي شــهر مــارس بمثابــة حفــل تكريــم لفريــق عمــل مبكــو علــى جميــع المســتويات لاســتمرار 
فــي التحســن المســتمر. 

شملت جهودنا المبذولة عام 2018 ثاث مجاالت رئيسية وهي: التدريب والتطوير والسعودة وإضافة المرأة إلى القوة العاملة. 

التدريب والتطوير 

التاسع عشر بالمملكة العربية 95% نسبة االحتفاظ بالموظفين 
السعودية

55% من التدريب باالستعانة 5.1 ساعات تدريب
بمصادر خارجية

جائزة أفضل بيئة عمل والتي بزيادة 2.9 نقطة من 2017
تغطي قطاعات العمل العام 

والخاص وغير الهادف للربحية

ًمتوسط عدد الساعات لكل 
موظف سنويا

إلضافة مهارات رئيسية خارجية 
وتحرير القدرات الداخلية للعمل 

ذو القيمة المضافة والتدريب
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كيفية عملنا لتوفير القيمة

المجتمع 
مازلنــا بالمســتوى الباتينــي ببرنامــج نقــاط. كمــا واصلنــا فــي 2018 تجــاوز 
ــم  ــام. ل ــة الع ــي نهاي ــى 45.2٪ ف  إل

ً
ــوال ــبة 20٪ وص ــي بنس ــر القياس المؤش

ــا  ــن عملن ــعودية ولك ــة الس ــوى العامل ــف الق ــى توظي ــط عل نركــز فق
المســتمر مــع المعهــد العالــي للتكنولوجيــا الورقيــة والصناعيــة يتيــح 

نقــل المعرفــة الازمــة لبنــاء الخبــرة الوطنيــة علــى المــدى الطويــل.

السعودة

نسبة السعودة
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»نحن فخورون بجهودنا الرامية إلى 
تمكين الكوادر المحلية. ال تعد 

السعودة مفتاًحا الستراتيجية مبكو 
فحسب، بل هي أحد أعمدة الرؤية 
ا للرؤية  

ً
السعودية 2030. نعمل وفق

ونواصل جهودنا لتمكين الموظفين 
السعوديين على جميع المستويات«.
سامي الصفران، الرئيس التنفيذي.
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كيفية عملنا لتوفير القيمة

المجتمع 
ــي بثمارهــا. شــهد  ــل المــرأة تأت ــز تمثي ــا الخاصــة بتعزي ــت جهودن مازال
عــام 2018 زيــادة نســبة تمكيــن المــرأة 7 نقــاط عــن عــام 2017 لتصــل إلــى 

11.1٪ مــن إجمالــي القــوى العاملــة الســعودية.

يوجــد تمثيــل للمــرأة فــي جميــع مســتويات العمــل وندعــم ونــزود 
المــرأة بالتدريــب والمكافــآت وكذلــك البــدالت.

تمكين القوى العاملة النسائية

نقاط إضافية
في نسبة العامات السعوديات عن 2017
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تتمتع مبكو بثقافة قوية ، حيث 
تساعد النساء في جميع األقسام 
ا من الزماء 

ً
على االزدهار. إنطاق

الذين تعملن معهم يومًيا إلى 
إدارة الموارد البشرية كما توفر 

الشركة الدعم والتدريب الذي يجعل 
ا 

ً
ا ممتًعا ومحفز

ً
بيئة العمل مكان

وديناميكًيا للعمل. 
مشاعل الجحدلي 

مدير الموارد البشرية.
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كيف نعمل على إيصال قيمة

المنتج
أنتجنــا 406,000 طــن فــي عــام 2018 بزيــادة عــن 386,000 فــي عــام 2017. أدت البحــوث والتطــورات إلــى المزيــد مــن 
ــر إيجابــي علــى األداء  ــك كان للتحســن المســتمر فــي التكلفــة أث ــز جــودة المنتــج. وكذل االبتــكارات لتعزي

خــال دورة التصنيــع. 

التنويــع يتيــح لنــا - وكذلــك لعمائنــا - الوصــول إلــى المزيــد مــن المســتخدمين النهائييــن، ممــا يســاعد علــى 
ــا التنافســية، ويقــوم قســمنا  ــا. لذلــك تعــد قدرتنــا علــى ســرعة التكيــف إحــدى ميزاتن توســيع الســوق لمنتجاتن
التجــاري باســتمرار بتحســين مزيــج المبيعــات لزيــادة الربحيــة ومعــدالت االســتخدام مــع التقليــل إلــى أدنــى 

حــد مــن توقــف عمليــات اإلنتــاج.

تقدمنا في عام 2018 بمبادرات لتحسن جودة وعمليات 
المنتج األمر الذي أدى إلى مستويات إنتاج قياسية. 

المنتجات التقليدية مقابل المنتجات غير التقليدية

ارتفع إجمالي إنتاج 2018 بنسبة 5.2٪ عن 2017  

ــة  ــرادات مــن مبيعــات المنتجــات الورقي نســبة اإلي
األخــرى فــي عــام 2018.

نســبة اإليــرادات مــن مبيعــات الحاويــات 
فــي عــام 2018.

معدل زيادة في سعر البيع عن 2017

30



الـبـيـــــئـة
المجتمع

31المنـتــــج  مبكو | التقرير السنوى لعام ٢٠١٨



كيف نعمل على إيصال قيمة

المنتج
االبتكار المادي

عندمــا يتعلــق األمــر باالبتــكار نســتمر فــي الريــادة بالمنطقــة، األمــر الــذي يحقــق فوائــد 
بيئيــة واقتصاديــة كبيــرة ألصحــاب المصلحــة مــع تقديــم قيمــة إضافيــة لعمائنــا. كمــا 
تعمــل الفــرق لدينــا باســتمرار علــى تحســين جــودة المــواد المعــاد تدويرهــا باإلضافــة 
إلــى المســتويات غيــر التقليديــة للــورق وذلــك للحفــاظ علــى مكانــة شــركة مبكــو فــي 

مقدمــة عالــم يضــع تركيــزه المتزايــد علــى حلــول ورقيــة مســتدامة. 

ســاعدت الجهــود المســتمرة علــى تعزيــز معيــار المــواد المعــاد تدويرهــا كــي تشــبه 
ــة  ــة الكيميائي ــززت التركيب ــرة. ع ــتخدم ألول م ــات تس ــن مدخ ــة م ــات المصنع المنتج
 
ً
 لدينــا مــن جــودة المنتــج إضافــة إلــى تحســين التكاليــف. وجدنــا أيضــا

ً
المطــورة خصيصــا

طــرق لزيــادة قــوة األليــاف والجــودة فــي عمليــة العجــن. ومنــذ تركيــب أســطوانة العجــن 
لدينــا فــي عــام 2015 قــام فريــق المعمــل لدينــا باتخــاذ المزيــد مــن الخطــوات مــن أجــل 
ــام  ــف. وق ــة والقــوة مــع خفــض التكالي ــاف، والنظاف ــة لأللي ــز الخصائــص الفيزيائي تعزي
ــة  ــاف والطاق ــد األلي  بتحســين أســطوانة العجــن مــن أجــل الحــد مــن فق

ً
ــق أيضــا الفري

المســتهلكة والمــواد الكيميائيــة والوقــت المســتخدم فــي الصيانــة وخفــض التكاليــف. 

32



الـبـيـــــئـة
المجتمع

المنـتــــج 

»استثمرت شركة مبكو بشكل مكثف 
في تطوير مجموعة كبيرة من المنتجات 
عالية الجودة والمبتكرة لشركائنا وعمائنا 
 على استخدام 

ً
المخلصين. ونعمل دائما

أساليب جديدة مع التركيز على سلسلة 
اإلمدادات المستدامة ووضع قوي للتكاليف 

مقارنة بالنظراء. وهذا يعني استمرارنا في 
تقديم أداء قوي في عام 2018 حيث تظهر 

مؤشرات األداء الرئيسية لدينا تحسن ملحوظ 
ومستمر«. 

أحمد الفزاري
رئيس القطاع التجاري
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كيف نعمل على إيصال قيمة

المنتج
كفاءة العملية اإلنتاجية

أدى التحسين المستمر للتكلفة خال عملية التصنيع إلى تحسين األداء. شملت 
التطورات التي أجريت في عام 2018 إدخال تطبيقات النظم والمنتجات )SAP( داخل 

قطاعاتنا وشركاتنا باإلضافة إلى نقل خوادمنا إلى كاود. وزادت سهولة تبادل 
المعلومات والوصول إلى البيانات من ربحية وكفاءة عمليات اإلنتاج. 

استمرت شراكتنا الناجحة مع أندريتز وهي شركة عالمية متخصصة في المعدات 
الصناعية في عام 2018. وتستخدم الفرق الفنية والصيانة لدينا أفضل المواد في الفئة 

الخاصة بها وزيادة مدة التشغيل والحفاظ على الماكينات. 

أعلنا في أكتوبر عن إعادة هيكلة للديون التي تقلل من مستويات االقتراض وتكاليف 
التمويل. وهذا األمر يضعنا في موقف قوي للنفقات الرأسمالية المستقبلية لتلبية 

الطلب المتزايد بالداخل والخارج.  

34



الـبـيـــــئـة
المجتمع

المنـتــــج 

»استفاد عام 2018 من مبادراتنا الخاصة 
بخفض التكاليف وكفاءة اإلنتاج 

واالبتكار. ساهمت هذه الجهود في 
تحقيق شركة مبكو ألداء تشغيلي 

ومالي متميز في عام 2018«.
وديع مليباري

رئيس عمليات الشركة
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المسئولية تجاه المجتمع 
والشركات

يمثــل التزامنــا بتحقيــق المســؤولية االجتماعيــة تجــاه المجتمــع جــزء ال يتجــزأ مــن مهمتنــا فــي أن نكــون رائديــن فــي مجــال صناعــة الــورق 
والتعبئــة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. ونســعى دائمــا لدعــم مجــال التعليــم والبيئــة وأن نكــون رواد فــي مجــال االســتدامة علــى 

الصعيــد المحلــي والوطنــي مــن أجــل إحــداث تغييــر اجتماعــي إيجابــي.   

وكــي تتفــق جهودنــا مــع إيجــاد القيمــة، تركــز مبــادرات مبكــو الخاصــة بالمســئولية تجــاه المجتمــع والشــركات علــى ركنيــن همــا: التعليــم والبيئــة. 
وهــذه هــي الركائــز األساســية فــي عــام 2018.  

التعليم والتمكين
تعــد مبكــو مؤســس وشــريك للمعهــد العالــي للتكنولوجيــا الورقيــة والصناعيــة، فإننــا نــدرك أهميــة تعزيــز مهــارات وحمــاس الشــباب الســعودي.   •
اســتمر عملنــا فــي توفيــر التدريــب بمســتوى عالمــي مــع توفيــر المهــارات الازمــة بكثــرة فــي اقتصــاد المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 

2018،  مــع 332 طالًبــا يدرســون فــي عــام 2018 ، ومجمــوع عــدد المتخرجيــن 477 طالًبــا و 279 طالًبــا متخــرج ويعملــون فــي مبكــو.

يهــدف معهــد هايبــت التقنــي أن يكــون لدينــا شــباب ســعودي مؤهــل متخصــص فــي جميــع أنــواع الصناعــات التحويليــة، وتقديــم نوعيــة 
تدريــب عالــي الجــودة مبنــى علــى أحــدث األجهــزة التدريبيــة وبطاقــم تدريبــي محتــرف

عــت الشــركة  فــي ينايــر 2018 اتفاقيــة شــراكة مجتمعيــة مــع جامعــة الملــك عبــد العزيــز والوقــف العلمــي التابــع للجامعــة  وشــركة واســكو 
ّ

وق  •
إلطــاق أول برنامــج تعليمــي بعنــوان »رخصــة القيــادة البيئيــة« تــم إطــاق أول نســخة مــن الــدورة تدريبيــة لـــ 70 متــدرب. 

عنــا فــي مايــو 2018 اتفاقيــة شــراكة مجتمعيــة مــع جامعــة جــدة وصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية »هــدف« لدعــم 100 متــدرب ســعودي مــن 
َّ

وق  •
الذيــن يبحثــون عــن عمــل.
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البيئة
االســتدامة جــزء أساســي فــي اســتراتيجية الشــركة والمنبــع الرئيســي لنمــوذج اعمالهــا إضافــة إلى االبتكار والتحســين المســتمر للممارســات 

المســتدامة نشــارك المجتمــع والصناعــة بنشــاط أكبــر لتعزيز الوعــي البيئي.  

تشمل مبادرات 2018 على: 

مبــادرة »قوافــل أصدقــاء البيئــة« بالشــراكة مــع الوقــف العلمــي التابــع لجامعــة الملــك عبــد العزيــز والشــركة التابعــة لنــا واســكو، تعمــل المبــادرة   •
علــى إنشــاء مراكــز تجميــع الــورق المســتخدم إلعــادة التدويــر فــي جميــع أنحــاء جــدة، فــي عــام 2018 تــم تنفيــذ المبــادرة 3 مــرات كل منهــا يــدوم 

لمــدة 10 أيــام وتوفــر عــدة مراكــز تجميــع فــي جميــع أنحــاء مدينــة جــدة. 

فــي نوفمبــر 2018 ، وقعنــا اتفاقيــة مــع أمانــة جــدة وجمعيــة مراكــز األحيــاء فــي مكــة المكرمــة للمســاعدة فــي بنــاء حديقــة »المليســاء« التــي   •
تقــع فــي جنــوب جــدة ، وســتوفر مســاحة مجتمعيــة جميلــة للترفيــه والتعــرف علــى أهميــة البيئــة. 

باعتبارنــا رواد فــي إعــادة تدويــر الميــاه، فإننــا نعيــد تدويــر نســبة 70٪ مــن الميــاه التــي نســتخدمها بموقــع االســتصاح والمعالجــة، ونشــارك بفاعليــة   •
بخبرتنــا. وتشــرفنا فــي عــام 2018 بالحديــث عــن أفضــل ممارســات معالجــة الميــاه فــي مؤتمــر رئيســي تحــت رعايــة وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة 

والهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة.   

ــر  ــز الوعــي بإعــادة التدوي ــر مــع واســكو لتعزي ــة إعــادة التدوي ــة بأهمي ــذي يهــدف للتوعي ــة »ريســايكل« ال ــو 2018، ســاهمنا فــي فعالي فــي يولي  •
ــة.  ــة والمــوارد الطبيعي ــى البيئ ــراد فــي المســاعدة فــي الحفــاظ عل ــه األف ــذي يلعب ــدور ال ــي وال المنزل

تدعــم مبكــو ورشــة عمــل توعويــة لألطفــال بعنــوان »حكايــة ورقــة« وقــد تــم عقــد ورشــة العمــل 70 مــرة فــي عــام 2018 ومجمــوع الحضــور مــن   •
، وتهــدف ورشــة العمــل إلــى رفــع مســتوى الوعــي االجتماعــي والبيئــي إلعــادة تدويــر النفايــات وحمايــة البيئــة وتســليط 

ً
االطفــال 4،386 طفــا

الضــوء علــى فوائــد إعــادة التدويــر للبيئــة والمجتمعــات، تقــدم هــذه الورشــة مــن قبــل شــركة النبتــة للتوعيــة البيئيــة. 

»مبــادرة التشــجير« تشــجع مبكــو موظفيهــا علــى زراعــة األشــجار باإلضافــة الــى طــاب المــدارس والجامعــات عــن طريــق الرحــات التــي تنظمهــا   •
مبكــو، كمــا حققــت هــذه المبــادرة عــن 200 شــجرة زرعــت مــن قبــل فــي أنحــاء مبكــو خــال )2018(. 

»يلعب المعهد العالي للتقنيات 
والصناعات الورقية دوًرا رئيسًيا في نقل 

المعرفة ، مما يساعد على تثقيف الشباب 
السعودي الطموح ، وبالتالي مساعدة 
الشركات على زيادة معدالت السعودة 
لديهم مما جعل له فوائد شاملة بما 

يتماشى مع الرؤية السعودية 2040 وتعزيز 
الكوادر الوطنية وخلق فرص العمل وتعزيز 

االقتصاد.
سامي الصفران

الرئيس التنفيذي
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التقارير 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 لشركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج 

الورق )الشركة( وشركاتها التابعة )مجتمعين “المجموعة”( كما في 31ديسمبر 2018 وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة 
 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة 

ً
المنتهية في ذلك التاريخ وفقا

عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ما قمنا بمراجعته
تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة من ما يلي:

• قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2018؛

• قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ؛

• قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ؛

• قائمة التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ؛ 

• إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة التي تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

أساس الرأي
 لهذه المعايير تم توضيحها 

ً
 لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا طبقا

ً
لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

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.

االستقال

إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية 
 لتلك القواعد.

ً
الموحدة، كما التزمنا بمسؤولياتنا األخاقية األخرى وفقا

منهجنا في المراجعة

نظرة عامة
أمور المراجعة الرئيسية

• تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 اإليرادات من العقود مع العماء

• تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 األدوات المالية

خال عملية التخطيط لمراجعتنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة. وعلى وجه 
الخصوص، أخذنا باالعتبار األحكام الذاتية التي وضعتها اإلدارة، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي شملت 
وضع افتراضات ومراعاة لألحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع أعمال المراجعة التي نقوم بها، فقد تناولنا 

 مخاطر تجاوز اإلدارة وتخطيها للرقابة الداخلية، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيز والذي يزيد من 
ً
أيضا

احتمال خطر وجود تحريف جوهري نتيجة الغش.

لقد قمنا بتصميم نطاق عملية المراجعة بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من تقديم رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل، مع األخذ 
بعين االعتبار هيكل المجموعة، والعمليات والضوابط المحاسبية، وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعة نشاطها فيه.
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األمور الرئيسية للمراجعة
أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت من أكثر األمور أهمية أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة 

 
ً
 منفصا

ً
الحالية. وقد تم التطرق إلى هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نعطي رأيا

بشأن هذه األمور.

كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعةاألمر الرئيسي للمراجعة

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15

قامت المجموعة بتبني المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 اعتباًرا 
من 1 يناير 2018 والذي  يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 18 

اإليرادات وبعض المعايير والتفسيرات األخرى.

 لعقود اإليرادات لتحديد الفروق بين 
ً
 مفصا

ً
أجرت اإلدارة تحليا

متطلبات المعايير السابقة والجديدة وتقييم التغييرات المطلوبة التي 
يجب إجراؤها على السياسات المحاسبية الحالية وتحديد التسويات 
االنتقالية وتقييم اإلفصاحات اإلضافية المطلوبة بموجب المعيار 

الجديد في القوائم المالية الموحدة المرفقة.

كما قامت اإلدارة بتحديد وتنفيذ التغييرات الاحقة على العمليات 
والضوابط المطلوبة خاصة فيما يتعلق بفصل التزامات العقد 

المختلفة التي قد توجد داخل عقد معين وتخصيص سعر 
المعاملة إلى التزامات العقد.

اعتبرنا هذا أمًرا من أمور المرجعة الرئيسية حيث أن اإليراد هو أحد 
بنود القوائم المالية األساسية ومقياس لألداء وقد يتطلب تطبيق 
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 أن تقوم اإلدارة باستخدام 

افتراضات مهمة وبوضع األحكام.

يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 2-3 )أ( الذي يوضح تأثير تبني معيار 
المحاسبة الجديد، واإليضاح رقم 3-12 حول القوائم المالية الموحدة 

المرفقة والخاص بالسياسة المحاسبية. 

لقد قمنا باإلجراءات التالية فيما يتعلق بتطبيق المعيار 
الدولي للتقرير المالي رقم 15:

• راجعنا تحليل اإلدارة التفصيلي لعقود إيراداتها  وتأثيرها على 
متطلبات معيار المحاسبة الجديد على المجموعة؛

• حصلنا على فهم لمنهج اإلدارة تجاه تنفيذ أي تغييرات في 
السياسة المحاسبية؛

• حصلنا على فهم لطبيعة عقود اإليرادات واختبرنا عينة ممثله 
من عقود اإليرادات لتأكيد فهمنا وتقييم ما إذا كان تطبيق اإلدارة 

للمعيار الجديد يتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم 15؛

• فهم وتقييم العمليات والضوابط ذات الصلة التي وضعتها اإلدارة 
لتأكيد االعتراف المناسب باإليرادات ؛ و

• راجعنا كفاية اإلفصاحات الخاصة بأثر تبني المعيار المحاسبي 
الجديد المدرجة في اإليضاح رقم 2-3 )أ(، واإليضاح رقم 3-12 حول 

القوائم المالية الموحدة المرفقة.
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كيف عالجت مراجعتنا تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 أمر المراجعة الرئيسي 
األمر الرئيسي للمراجعة

قامت المجموعة بتبني المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 9

اعتباًرا من 1 يناير 2018 وهذا المعيار الجديد يحل محل معيار 
المحاسبة الدولي رقم 39 األدوات المالية: االعتراف والقياس.

يتناول المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 تصنيف وقياس 
الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويقدم متطلبات جديدة 

لانخفاض في قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التحوط. وقررت 
اإلدارة أن أهم تأثير للمعيار الجديد على القوائم المالية الموحدة 

المرفقة يتعلق بتحديد االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية.

قامت اإلدارة بتطبيق نموذج مبسط لخسارة االئتمان المتوقعة 
بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية وللتحديد االنخفاض 

في قيمة الذمم المدينة التجارية. يتضمن نموذج خسارة االئتمان 
المتوقعة استخدام افتراضات مختلفة مثل العوامل اإلقتصادية و 

احتمال التخلف عن السداد والخسارة الاحقة للتخلف عن السداد 
ودراسة االتجاهات التاريخية فيما يتعلق بتحصيل الذمم المدينة 

التجارية ومعلومات استقرائية أخرى.

اعتبرنا هذا أحد أمور المراجعة الرئيسية بسبب األحكام والتقديرات 
التي ينطوي عليها تطبيق نموذج خسائر االئتمان المتوقعة.

يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 2-3 )ب( الذي يبين تأثير تبني معيار 
المحاسبة الجديد واإليضاح رقم 3-7 للسياسة المحاسبية واإليضاح 

رقم 9 لإلفصاح المتعلق بها في القوائم المالية الموحدة المرفقة.

لقد قمنا باإلجراءات التالية فيما يتعلق بتطبيق المعيار 
الدولي للتقرير المالي رقم 9:

• راجعنا تقييم اإلدارة ألثر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 فيما 
 قمنا 

ً
يتعلق بتصنيف وقياس موجوداتها ومطلوباتها المالية. أيضا

بتقييم استنتاج اإلدارة بأن مجال التأثير الرئيسي كان فيما يتعلق 
باالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية، بناًء على خبرتنا مع 

المجموعة والصناعة الذي تعمل بها المجموعة؛ 

• قيمنا مدى معقولية المنهجية المعتمدة من قبل اإلدارة فيما 
يتعلق بنموذج خسائر االئتمان المتوقعة بناًء على متطلبات 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 وأفضل الممارسات المقبولة. 
ا الدقة الحسابية لنموذج خسائر االئتمان المتوقعة 

ً
اختبرنا أيض

وصحة منطقية الحسابات األساسية؛

• قمنا بتقييم االفتراضات الرئيسية، مثل احتمال التخلف عن السداد 
والخسارة الاحقة للتخلف عن السداد، مقارنة بالبيانات التاريخية. 

ا بتقييم مدى معقولية العوامل المستقبلية التي 
ً

قمنا أيض
اعتبرتها اإلدارة في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة؛

• كلفنا المختصين بالمحاسبة لدينا بتقييم مدى معقولية المنهجية 
واالفتراضات المستخدمة للتأكد من دقة الحسابات في نموذج 

خسائر االئتمان المتوقعة؛ و

• راجعنا كفاية اإلفصاحات المدرجة في اإليضاح رقم 2-3 )ب(، 
إيضاح رقم 7-3 واإليضاح رقم 9 حول القوائم المالية الموحدة 

المرفقة.

معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى، تتكون المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في تقرير مجلس إدارة المجموعة، )ولكنها ال 

تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا كمراجعي حسابات(، والتي من المتوقع توفرها لنا بعد تاريخ تقرير المراجع هذا.

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يشتمل على المعلومات األخرى والتي لن نبدي أي من التأكيدات عليها بأي صورة كانت.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة سلفا، وفي سبيل ذلك فإننا ننظر 
فيما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض بصورة جوهرية مع القوائم المالية الموحدة أو ال تتماشى مع المعلومات التي توصلنا إليها أثناء 

المراجعة، أو ما إذا كانت تبدو أنها تتضمن تحريفات جوهرية بصورة أو بأخرى.

وعندما نقوم بقراءة تقرير مجلس إدارة المجموعة فإننا مطالبون - إذا توصلنا إلى وجود تحريفات جوهرية فيه - بإباغ القائمين على الحوكمة 
بذلك.

 

مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة فيما يتعلق بالقوائم المالية الموحدة
 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 

ً
إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقا

السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، 
 لتتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت بسبب غش 

ً
وعن نظام الرقابة الداخلية الذي تراه اإلدارة ضروريا

أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على البقاء كمجموعة مستمرة واإلفصاح بحسب ما هو 
مائم عن األمور ذات الصلة باالستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تكن هناك نية لإلدارة من تصفية أو وقف عمليات المجموعة 

أو عندما ال يكون هناك خيار آخر مائم بخاف ذلك.

إن القائمين على الحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية لدى المجموعة.
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مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت 

 من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية 
ً
ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. ُيعد التأكيد المعقول مستوى عاليا

 عن أي تحريف 
ً
 لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائما

ً
المراجعة التي تم القيام بها وفقا

َعد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد 
ُ
جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات من احتيال أو خطأ، وت

معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة.

 لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، 
ً
كجزء من عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقا

 بما يلي:
ً
نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضا

تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات   •
مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي تحريفات 

جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من الخطر الناتج عن الخطأ حيث قد ينطوي 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 مائمة للظروف، وليس لغرض   •
إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.

تقييم مدى ماءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات اإلدارة.  •

استنتاج مدى ماءمة 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 شك كبير حول قدرة المجموعة على البقاء كمجموعة 
مستمرة. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العاقة 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، وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن   •
.
ً
 عادال

ً
المعامات واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضا

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 توجيه أعمال المراجعة واإلشراف عليها وأدائها، ونظل مسؤولين وحدنا عن رأينا حول 

المراجعة.

نتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة 
الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم إكتشافها خال مراجعتنا.

 بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخاقية المعمول بها في ما يتعلق باالستقالية، كما نقوم بإباغهم 
ً
 للقائمين على الحوكمة بيانا

ً
نقدم أيضا

بجميع العاقات واألمور األخرى التي ُيعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقاليتنا، وسبل الحماية منها إن لزم األمر.    

ومن بين األمور المقدمة للقائمين على الحوكمة، فإننا نحدد تلك األمور التي كانت لها أهمية قصوى أثناء مراجعة القوائم المالية الموحدة 
للفترة الحالية والتي تمثل بدورها أمور المراجعة الرئيسية، تم إدراجها في تقريرنا باستثناء ما تمنع النظم أو التشريعات اإلفصاح العام أو إذا قررنا 

- في حاالت نادرة للغاية - أن أمرا ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا إذا كان من المتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر سوف 
يؤدي الى تداعيات سلبية تفوق المزايا التي ستعود على الصالح العام من جراء هذا اإلفصاح.

برايس وترهاوس كوبرز

علي عبدالرحمن العتيبي
ترخيص رقم 379

3 رجــــب 1440هـ

10 مارس 2019م
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شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )شركة مساهمة سعودية(
قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2018 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

31 ديسمبر31 ديسمبر
20182017إيضاح

الموجودات
موجودات غير متداولة

51.040.868.4661.064.989.269ممتلكات ومصنع ومعدات
63.580.8215.143.778موجودات غير ملموسة

72.064.0631.357.238أدوات مالية مشتقة
1.046.513.3501.071.490.285مجموع الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة
8213.933.195180.172.467مخزون

9156.877.366209.617.581ذمم مدينة تجارية
 وذمم مدينة أخرى

ً
1015,046,93912.189.151مبالغ مدفوعة مقدما

1143.948.83744.037.269موجودات متداولة أخرى
12524.256512.303موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة

1328.842.54631.015.660نقد وما يماثله
459,173,139477.544.431مجموع الموجودات المتداولة

1.505.686.4891.549.034.716مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

14500.000.000500.000.000رأس المال
1583,607,62273.663.228احتياطي نظامي

-)6.816.812(16أسهم الخزينة
17174,522,254148.716.962أرباح مبقاة

751.313.064722.380.190مجموع حقوق الملكية

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
18360.361.646358.354.589قروض طويلة األجل

1939.912.06335.330.773مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
400.273.709393.685.362مجموع المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة
204.020.1973.006.659زكاة مستحقة

18128.352.211124.333.703الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
21128.301.031223.253.221قروض قصيرة األجل

2290.097.94877.688.708ذمم دائنة تجارية وأخرى
233.328.3294.686.873مطلوبات متداولة أخرى

354.099.716432.969.164مجموع المطلوبات المتداولة
754.373.425826.654.526مجموع المطلوبات

1,505,686,4891.549.034.716مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
ً
تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 38 جزءا

       

الرئيس التنفيذي      رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس المالي       
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الـبـيـــــئـة
المجتمع

المنـتــــج 

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )شركة مساهمة سعودية(
قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

31 ديسمبر31 ديسمبر

20182017إيضاح

4833.613.856771.008.091إيرادات

)584.898.147()597,939,514(24تكلفة اإليرادات

235,674,342186.109.944اجمالي الربح

)34.634.837()44.107.432(25مصاريف بيع وتوزيع

)56.083.861()61.714.260(26مصاريف عمومية وإدارية

)620.376()1.394.492(9خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

)1.358.557(706.825ربح/ )خسارة( القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة

2.421.167)934.689(27)مصاريف(/ إيرادات تشغيلية أخرى - بالصافي

128,230,29495.833.480ربح التشغيل

)26.288.287()26.013.446(28تكاليف التمويل - بالصافي

102,216,84869.545.193الربح قبل الزكاة

)1.414.078()2.772.913(20مصروف الزكاة

99,443,93568.131.115الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر:

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

)1.716.384()1.194.249(19خسائر اكتوارية من إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

98,249,68666.414.731مجموع الدخل الشامل

ربحية السهم:

302.001.36األساسية والمخفضة

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
ً
تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 38 جزءا

       

الرئيس التنفيذي      رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس المالي       

 

 

45 مبكو | التقرير السنوى لعام ٢٠١٨



شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )شركة مساهمة سعودية(
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

احتياطي رأس المالإيضاح
المجموعأرباح مبقاةأسهم الخزينةنظامي

148.716.962722.380.190-500.000.00073.663.228 الرصيد كما في  1 يناير 2018

99,443,93599,443,935---الربح للسنة

)1.194.249()1.194.249(---الخسارة الشاملة األخرى للسنة

98,249,68698,249,686---مجموع الدخل الشامل للسنة

-)9,944,394(-9,944,394-15تحويل إلى احتياطي نظامي

)6.816.812(-)6.816.812(--16شراء أسهم خزينة

)62.500.000()62.500.000(---34توزيعات أرباح

الرصيد كما في

174,522,254751,313,064)6.816.812(31500.000.00083,607,622 ديسمبر 2018

الرصيد كما في

126.615.343693.465.459-1500.000.00066.850.116 يناير 2017

68.131.11568.131.115---الربح للسنة

)1.716.384()1.716.384(---الخسارة الشاملة األخرى للسنة

66.414.73166.414.731---مجموع الدخل الشامل للسنة

-)6.813.112(-6.813.112-15تحويل إلى احتياطي نظامي

)37.500.000()37.500.000(---34توزيعات أرباح

722.380.190 148.716.962-500.000.00073.663.228الرصيد كما في 31  ديسمبر 2017
      

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
ً
تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 38 جزءا

       

الرئيس التنفيذي      رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس المالي       
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الـبـيـــــئـة
المجتمع

المنـتــــج 

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )شركة مساهمة سعودية(
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

إيضاح
31 ديسمبر31 ديسمبر

20182017
التدفقات النقدية من العمليات

102,216,84869.545.193الربح قبل الزكاة
تعديات لـ:

5.686.797.81390.650.381استهاك وإطفاء
2826.013.44626.288.287تكاليف التمويل

)431.492(27526.421خسارة / )ربح( من بيع ممتلكات ومعدات
91.394.492620.376مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

83.067.7971.900.000مخصص مخزون بطيء الحركة
195.630.9365.255.361مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

1.358.557)706.825()ربح(/ خسارة القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة
ربح القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خال 

الربح أو الخسارة
12)11.953()212.303(

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)6.398.547()36.828.525(مخزون

)35.913.164(51.345.723ذمم مدينة تجارية
 وذمم مدينة أخرى

ً
2.425.487)2,857,788(مبالغ مدفوعة مقدما

88.4321.313.642موجودات متداولة أخرى
12.511.67810.509.503ذمم دائنة تجارية وأخرى
2.681.669)1.358.544(مطلوبات متداولة أخرى

247.829.951169.592.950النقد الناتج من العمليات

)25.686.475()23.875.071(تكاليف التمويل المدفوعة
)37.952()1.759.375(20زكاة مدفوعة

)1.478.942()2.243.895(19مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
219.951.610142.389.581صافي النقد الوارد من العمليات

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
)67.103.633()60.484.680(5شراء ممتلكات ومعدات

139.951565.998متحصات من بيع ممتلكات ومعدات
)300.000(-12شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة

)66.837.635()60.344.729(صافي النقد الصادر من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
)19.092.952()94.244.433(صافي التغير في القروض قصيرة األجل

18162.000.000110.340.753متحصات من قروض طويلة األجل
)132.663.860()160.218.750(18المسدد من قروض طويلة األجل

-)6.816.812(شراء أسهم خزينة
)37.500.000()62.500.000(34توزيعات أرباح مدفوعة

)78.916.059()161.779.995(صافي النقد الصادر من أنشطة التمويل

)3.364.113()2.173.114(صافي التغير في النقد وما يماثله
31.015.66034.379.773نقد وما يماثله في بداية الفترة
1328.842.54631.015.660نقد وما يماثله في نهاية الفترة

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
ً
تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 38 جزءا

       

الرئيس التنفيذي      رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس المالي       
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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 30 سبتمبر 2000(. خال 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 1433هـ )الموافق 8 يناير 2012م(. وقد وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة في طرحها 
العام األولي بتاريخ 25 جمادى األولى 1436هـ )الموافق 16 مارس 2015(. تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية بتاريخ 14 رجب 1436هـ 

)الموافق 3 مايو 2015م(.

في 31 ديسمبر 2018، كان لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالية )يشار إليها مجتمعة “المجموعة”(.:

نسبة الملكيةالنشاط التجاري الرئيسيبلد التأسيساسم الشركة التابعة

شركة تجميع وتدوير المخلفات 
المحدودة ) واسكو (

بيع نفايات الورق والكرتون المملكة العربية السعودية
والباستيك بالجملة والتجزئة

٪100

شركة اإلنجازات المتخصصة 
المحدودة ) ساكو (

بيع منتجات الورق والكرتون المملكة العربية السعودية
والباستيك المستخدم بالجملة 

والتجزئة

97٪ مباشر، 3٪ غير مباشر، 
فعال بنسبة ٪100

خال السنة الحالیة، بدأت الشرکة تحويل 3٪ من أسهم رأس مال كل من شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة وشركة اإلنجازات المتخصصة 
المحدودة إلى الشركة. تم االنتهاء من نقل حصة األسهم المملوكة لشركة اإلنجازات المتخصصة المحدودة البالغة 3٪ في شركة تجميع 

وتدوير المخلفات المحدودة الى )مبكو( خال السنة. ومع ذلك، فإن اإلجراءات القانونية قيد التنفيذ لنقل األسهم المملوكة لشركة تجميع وتدوير 
المخلفات المحدودة والبالغة 3٪ في شركة اإلنجازات المتخصصة المحدودة إبتداًء من تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة.

2. أسس اإلعداد
2-1 بيان االلتزام

 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير 
ً
أعدت هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة طبقا

واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

2-2 العرف المحاسبي/ أسس القياس
 لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس األدوات المالية المشتقة والموجودات المالية بالقيمة العادلة 

ً
أعدت هذه القوائم المالية الموحدة وفقا

من خال الربح أو الخسارة والمقاسة بالقيمة العادلة، مع التزام المنافع المحددة الذي يتم إثباته بالقيمة الحالية لالتزامات المستقبلية باستخدام 
طريقة الوحدة اإلئتمانية المتوقعة.

 

2-3 المعايير الجديدة والمعّدلة المطبقة من قبل المجموعة
قامت المجموعة باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 اإليرادات من العقود مع العماء والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 األدوات 

المالية اعتباًرا من 1 يناير 2018.

)أ( المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، “اإليرادات من العقود مع العمالء”

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 باستخدام الطريقة المعدلة بأثر رجعي، مع تأثير تطبيق هذا المعيار في تاريخ 
 لمعيار 

ً
 وفقا

ً
التطبيق األولي )أي: 1 يناير 2018(. وبالتالي لم يتم تعديل المعلومات المحددة للعام 2017 )أي: تم عرضها كما تم تسجيلها سابقا

المحاسبة الدولي رقم 18 - اإليرادات(. ولم يكن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 جوهريا ولم يتطلب إجراء أي تعديات على األرباح 
المبقاة كما في 1 يناير 2018.

يتم االفصاح عن السياسات المحاسبية المرتبطة باإليرادات من العقود مع العماء باإليضاح رقم 3.12.

)ب( المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 “األدوات المالية”
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 محل أحكام معيار المحاسبة الدولي رقم 39 -  األدوات المالية: االعتراف والقياس المتعلقة بإثبات 

الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتصنيفها وقياسها؛ وإلغاء إثبات األدوات المالية؛ وانخفاض قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التحوط. 
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، مع تأثير تطبيق هذا المعيار في تاريخ التطبيق األولي )أي: 1 يناير 2018(. استفادت 
المجموعة من إعفاء عدم إعادة بيان المعلومات المقارنة مع الفترات السابقة فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف والقياس )بما في ذلك انخفاض 

القيمة(. أدى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 إلى حدوث تغيير معين في تصنيف الموجودات المالية، ومع ذلك، لم يكن له أي تأثير 
كبير على قياس األدوات المالية واالعتراف بها.
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الـبـيـــــئـة
المجتمع

المنـتــــج 

ا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 والمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً

يوضح الجدول التالي التغيرات في التصنيف والقياس وفق
رقم 9 والمتعلق بالموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة كما في 1 يناير 2018:

التصنيف األصلي 
 لمعيار 

ً
وفقا

المحاسبة الدولي 
رقم 39

التصنيف الجديد 
وفقا للمعيار 
الدولي للتقرير 
المالي رقم 9

القياس األصلي 
 لمعيار 

ً
وفقا

المحاسبة الدولي 
رقم 39

القياس الجديد 
وفقا للمعيار 
الدولي للتقرير 
المالي رقم 9

القيمة الدفترية 
 
ً
األصلية وفقا

لمعيار المحاسبة 
الدولي رقم 39

القيمة الدفترية 
الجديدة وفقا 

للمعيار الدولي 
للتقرير المالي 

رقم 9

موجودات مالية

قروض وذمم ذمم مدينة تجارية
209.617.581209.617.581التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةبالتكلفة المطفأةمدينة

موجودات متداولة 
أخرى

قروض وذمم 
16.954.13116.954.131التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةبالتكلفة المطفأةمدينة

قروض وذمم نقد وما يماثله
31.015.66031.015.660التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةبالتكلفة المطفأةمدينة

أدوات مشتقات 
مالية

بالقيمة العادلة 
من خال الربح أو 

الخسارة

بالقيمة العادلة 
من خال الربح أو 

الخسارة

القيمة العادلة 
من خال الربح أو 

الخسارة

القيمة العادلة 
من خال الربح أو 

الخسارة
1.357.2381.357.238

استثمارات بالقيمة 
العادلة من خال 

الربح أو الخسارة

بالقيمة العادلة 
من خال الربح أو 

الخسارة

بالقيمة العادلة 
من خال الربح أو 

الخسارة

القيمة العادلة 
من خال الربح أو 

الخسارة

القيمة العادلة 
من خال الربح أو 

الخسارة
512.303512.303

مطلوبات مالية

القروض
مطلوبات مالية 
أخرى بالتكلفة 

المطفأة
مطلوبات مالية 
705.941.513705.941.513التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةبالتكلفة المطفأة

ذمم دائنة تجارية 
وذمم دائنة أخرى

مطلوبات مالية 
أخرى بالتكلفة 

المطفأة
مطلوبات مالية 
77.688.70877.688.708التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةبالتكلفة المطفأة

 

التأثير على النموذج الجديد النخفاض القيمة
 للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 كما في 1 يناير 2018 لم ينتج عنه أي فرق 

ً
 قررت المجموعة أن تطبيق متطلبات االنخفاض في القيمة وفقا

جوهري لمخصص االنخفاض في القيمة.
ويبين اإليضاح )3-7( السياسات المحاسبية المتعلقة بتصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية واالنخفاض في قيمة الموجودات 

المالية.

2-4 المعايير والتفسيرات الصادرة وغير المطبقة بعد من قبل المجموعة
فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة التي إما أنها لم تصبح سارية المفعول بعد أو لم يتم تطبيقها مبكرا حتى تاريخ إصدار المعلومات 

المالية الموحدة للمجموعة، أو تم تطبيقها عند إعداد المعلومات المالية الموحدة.

 المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 -عقود اإليجار
تنوي المجموعة تطبيق المعيار من تاريخ تطبيقه اإللزامي في 1 يناير 2019.

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، يطلب من المستأجر:
• االعتراف بجميع موجودات حق االنتفاع ومطلوبات اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل )أقل من اثني عشر شهًرا( وعقود اإليجار 

منخفضة القيمة، في بيان المركز المالي. ويتم قياس االلتزام مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية لفترة العقد. تعكس 
موجودات حق االنتفاع التزامات عقد اإليجار والتكلفة المباشرة المبدئية وأي مدفوعات إيجار تم إجراؤها قبل تاريخ بدء عقد اإليجار ناقًصا أي 

حوافز إيجار ومخصصات التفكيك والترميم، حيثما ينطبق ذلك؛

• االعتراف باستهاك موجودات حقوق االنتفاع والفائدة على مطلوبات اإليجار في بيان الربح أو الخسارة الموحد على مدى فترة اإليجار؛ و

• فصل المبلغ اإلجمالي للنقد المدفوع ضمن جزء رئيسي )تم عرضه في األنشطة التمويلية( وجزء من الفائدة )والذي تعرضه المجموعة في 
األنشطة التشغيلية( في بيان التدفقات النقدية الموحد.

 إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على 
ً
 بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، فإن العقد يعد، أو يتضمن، إيجارا

استخدام موجودات معينة لفترة من الزمن مقابل تعويض ما.
تعتبر المجموعة حاليا في طور المراحل النهائية من عملية تقييم أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 ولم تحدد بعد األثر المتوقع 

على الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية بقدر كاٍف من التأكد لإلفصاح عن المبالغ في هذه المرحلة.

في نهاية 2018 ، تم وضع خيارات السياسات الرئيسية التالية وكذلك األسس الخاصة بأعمال تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 
لدى المجموعة:
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خيارات التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16:
• سيتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 مع األثر التراكمي لإلثبات األولي بالمعيار كتسوية لألرباح المبقاة الموحدة في تاريخ 

التطبيق األولي، وبدون تعديل أرقام الفترات السابقة المسجلة )“الطريقة المعدلة بأثر رجعي”(.
• إن العقود التي تم تصنيفها بالفعل على أنها إما عقود إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 17 – عقود اإليجار أو ترتيبات خدمة غير 

مرتبطة بعقود اإليجار يتم المحافظة على التصنيف الخاص بها عند تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16.
 في نهاية عام 2018 لن تظهر كعقود إيجار بموجب المعيار الدولي للتقرير 

ً
• إن عقود اإليجار التي تقل فترة اإليجار المتبقية فيها عن 12 شهرا

المالي رقم 16.
 بمبلغ يساوي التزام عقد اإليجار المقابل.

ً
• سوف تظهر موجودات حق االنتفاع لمعظم العقود مبدئيا

• لن يتم إظهار عقود اإليجار قصيرة األجل )أقل من 12 شهًرا( وعقود اإليجار ذات الموجودات المنخفضة القيمة في قائمة المرکز المالي الموحدة 
ولکن إدراجها كمصروف عند تکبدها.

• يتم احتساب العناصر غير المرتبطة بعقد اإليجار ضمن عقود اإليجار بشكل منفصل لجميع فئات الموجودات األساسية، ويتم إظهارها في فئة 
المصاريف ذات الصلة عند تكبدها.

ال توجد أي معايير أو تعديات أو تفسيرات أخرى ذات صلة وصادرة من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي والتي لم تكن سارية 
المفعول بعد يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

2-5  العملة الوظيفية وعملة العرض
تظهـر البنود في القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض لجميع شركات المجموعة.

2-6 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 تعديات جوهرية على 
القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلية. 

فيما يلي تفصيل باالفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل 
والمصادر األخرى الهامة للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ 

التقرير والتي قد ينتج عنها تعديات جوهرية في القيمة الدفترية 
للموجودات والمطلوبات خال السنة المالية الاحقة. تستند المجموعة 

في افتراضاتها وتقديراتها الى المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم 
المالية الموحدة. 

 
ً
قد يحدث تغير في الظروف واالفتراضات والتقديرات المستقبلية نظرا
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 

المثبتة في القوائم المالية الموحدة:

)أ( مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية
إن مخصصات الخسارة للموجودات المالية تستند إلى افتراضات حول 

مخاطر التعثر في السداد ومعدالت الخسارة المتوقعة. تستخدم 
المجموعة األحكام في وضع هذه االفتراضات واختيار المدخات 
لحساب االنخفاض في القيمة استنادا إلى تاريخ المجموعة السابق 

وظروف السوق الحالية باإلضافة إلى التقديرات المستقبلية في نهاية 
کل فترة تقرير.

)ب( مخصص مخزون متقادم
تحدد المجموعة مخصصها لتقادم المخزون استنادا إلى الخبرة 

السابقة والحالة الحالية والتوقعات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق 
بالمبيعات أو االستخدام. تقوم المجموعة بتسجيل مبلغ کمخصص 

للمخزونات المتقادمة والبطيئة الحركة على أساس شهري وتقوم 
بإعادة تقيدم الرصيد الختامي في تاريخ کل تقرير بناء على نتائج 

الجرد الميداني ونتائج التفتيش الدوري للمخزون الذي يقوم به الفريق 
الفني. إن تقدير مخصص المجموعة لتقادم المخزون يمکن أن 

يتغير من فترة إلى أخرى، والذي يمكن أن يرجع إلى اختاف العمر 
اإلنتاجي المتبقي والتغيير في التكنولوجيا والتغيير المحتمل في 

االستخدام وتاريخ انتهاء صاحيته وتوقع المبيعات والعوامل النوعية 
األخرى لمحفظة المخزون من سنة إلى أخرى.

)ج( األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمصنع 
والمعدات

تحّدد اإلدارة األعمار اإلنتاجّية والقيم المتبقية المقدرة للممتلكات 
د هذا التقدير بعد األخذ  والمصنع والمعدات لحساب االستهاك. وُيحدَّ

باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. وتراجع 
اإلدارة األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية على أساس سنوي ويتم 

تعديل تكاليف االستهاك 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 لالتزام ذي الصلة، كما 
هو محدد باستخدام المشاريع وطريقة ائتمان الوحدة. يتم تحديد 

القيمة الحالية اللتزامات المكافآت المحددة من خال خصم التدفقات 
النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة أو سندات الشركات 
ذات الجودة العالية والمحددة بالعملة التي سيتم بها دفع المكافآت، 

والتي لها مدة تقارب شروط االلتزام ذي الصلة. 

عندما ال يوجد سوق كبير لهذه السندات، حينئذ تستخدم أسعار السوق 
الخاصة بالسندات الحكومية أو تستخدم األسعار من اسواق السندات 

الدولية التي يتم تعديلها لتائم الزيادة في المخاطر الخاصة بالدولة. 
وحيث ال توجد سندات شركات كبيرة أو سندات حكومية في المملكة 

العربية السعودية فقد تم اختيار معدل الخصم بإستخدام العائد 
المتاح في مؤشر سيتي لالتزام بمعاشات التقاعد للمدة التي 

تساوي مدة االلتزام ويتم تعديلها لتائم الزيادة في المخاطر الخاصة 
بالدولة. يتطلب التغيير االكتواري أجراء افتراضات مختلفة قد تختلف 

عن التطورات الفعلية في المستقبل. وهي تتضمن تحديد معدل 
الخصم، والزيادات المستقبلية للرواتب واالنسحاب قبل عمر التقاعد 

 لصعوبة التقييم واالفتراضات 
ً
الطبيعي، ومعدالت الوفيات، إلخ. ونظرا

ذات الصلة وطبيعة االمد الطويل، فإن االلتزام المحدد للمنافع يتأثر 
 بالتغيرات في هذه االفتراضات.

ً
جدا

تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ كل تقرير. ان المعيار 
األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. وفيما يتعلق بتحديد معدل 
الخصم المناسب والعائد ومدة التزام السندات عالية الجودة، 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 لافتراضات 
المستخدمة. 
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الـبـيـــــئـة
المجتمع

المنـتــــج 

3. السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل منتظم في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

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 الثاثة 
التالية:

1( أن يكون للمجموعة سلطة على الشركة؛

2( أن تكون المجموعة معرضة، أو أن يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها مع الشركة؛ و

3( أن يكون للمجموعة القدرة على استخدام سلطتها على الشركة للتأثير على قيمة عائدات الشركة.

 من تاريخ انتقال السيطرة من المجموعة. 
ً
 من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ويتم تعليق ذلك اعتبارا

ً
يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا

 من تاريخ 
ً
تدرج نتائج الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خال السنة، إن وجدت، في قائمة الدخل الشامل الموحدة اعتبارا

االستحواذ أو حتى تاريخ االستبعاد، حسبما يقتضي الحال .

)ب( المعامالت المستبعدة عند التوحيد
يتم استبعاد األرصدة والمعامات بين شركات المجموعة وأية إيرادات ومصاريف غير محققة ناتجة من المعامات بين شركات المجموعة عند 

إعداد القوائم المالية الموحدة.

3-2 الممتلكات والمصنع والمعدات
)أ( اإلثبات والقياس

 االستهاك المتراكم والخسائر المتراكمة لانخفاض في القيمة.
ً
تقاس بنود الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة ناقصا

تتضمن التكلفة سعر الشراء وأي تكاليف منسوبة مباشرة إلى إيصال الموجودات إلى الموقع والوضع الازم لها لتتمكن من العمل بالطريقة 
 تكاليف المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى 

ً
المرادة من قبل اإلدارة. تتضمن تكلفة الموجودات المشيدة داخليا

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 المتحصات من االستبعاد مع القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات 
ويتم إثباتها بالصافي في الدخل اآلخر ضمن الدخل اآلخر في الربح أو الخسارة.

)ب( التكاليف الالحقة
يتم إثبات تكلفة 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 إثبات القيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم إثبات 
تكاليف خدمات الصيانة اليومية للممتلكات والمصنع والمعّدات ضمن الربح أو الخسارة عند تكبدها. 

)ج( االستهالك
 للقيمة القابلة لاستهاك ألصل على مدى عمره اإلنتاجي. تمثل القيمة القابلة لاستهاك تكلفة األصل أو 

ً
 منتظما

ً
يمثل االستهاك مخصصا

 قيمتها المتبقية.
ً
القيمة األخرى البديلة للتكلفة ناقصا

يتم إثبات االستهاك في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بند الممتلكات والمصنع 
والمعدات. ال يتم استهاك األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية والسنوات المقارنة:

عدد السنوات

6 - 33مباٍن وكبائن متنقلة

2 - 30آالت ومعدات

5 - 20أثاث ومعدات مكتبية

4 - 5سيارات

، إذا اقتضى األمر. للمزيد من المعلومات 
ً
 على األقل ويتم تعديلها الحقا

ً
يتم فحص طرق االستهاك واألعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية سنويا

حول مناقشة انخفاض قيمة تقييم الممتلكات والمصنع والمعّدات، يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم 9-3.
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3-3 الموجودات غير الملموسة
تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات األولي بالتكلفة. بعد اإلثبات األولي، تظهر الموجودات غير الملموسة 

 أي إطفاء متراكم وأي خسائر لانخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة وتصنف 
ً
بالتكلفة ناقصا

إما باعتبارها محددة أو غير محددة.

تشمل الموجودات غير الملموسة برامج الحاسب اآللي ذات األعمار اإلنتاجية المحددة، ويتم إطفاؤها على مدى خمس سنوات من تاريخ 
التطبيق. يتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة في الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاريف بما يتوافق مع وظيفة األصل غير 

الملموس. يتم اختبار هذه االنخفاضات في القيمة عندما يكون هناك مؤشر على أن األصل غير الملموس قد تنخفض قيمته. يتم فحص فترة 
 على األقل. تتم معاملة أي تغير في األعمار اإلنتاجية التقديرية 

ً
وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة سنويا

.
ً
على أنه تغير في التقدير المحاسبي ويتم احتسابه الحقا

3-4 المخزون
يتم قياس المواد الخام وقطع غيار واألعمال تحت التنفيذ والبضائع التامة الصنع بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل.

تشتمل التكلفة على المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة مائمة من المصاريف غير المباشرة الثابتة والمتغيرة، وتدرج هذه األخيرة على 
أساس الطاقة االستيعابية التشغيلية االعتيادية. يتم تخصيص التكاليف إلى البنود الفردية للمخزون على أساس المتوسط المرجح للتكلفة.

 تكاليف استكمال العملية المقدرة ومصاريف البيع.
ً
يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصا

3-5 النقد وما يماثله
يتكون النقد وما يماثله من النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك واستثمارات أخرى عالية السيولة ذات فترات استحقاق أصلية 

مدتها ثاثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ .  

 لمتطلبات االنخفاض في القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، فإن خسارة االنخفاض في 
ً
حيث أن النقد وما يماثله يخضع أيضا

القيمة غير جوهرية.

3-6 العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامات التي تتم بالعمات األجنبية إلى العمات الوظيفية لشركات المجموعة ذات الصلة بأسعار الصرف السائدة في تواريخ تلك 

المعامات.

ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمات 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 خال الفترة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية فترة التقرير.

يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس تكلفتها التاريخية إلى العملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامات األولية.

تم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية وذلك باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي يتم فيه 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 ربح أو خسارة القيمة العادلة لها في الدخل الشامل اآلخر، كما يتم إثبات الربح 
أو الخسارة في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة، على التوالي(.

3-7 األدوات المالية
يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 إلى حد كبير بالمتطلبات السابقة الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 39 الخاصة بتصنيف 

وقياس المطلوبات المالية. ومع ذلك، يلغي المعيار فئات الموجودات المالية الواردة بمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 المصنفة بالمحتفظ بها 
حتى تاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة والموجودات المالية المتاحة للبيع.

)1( الموجودات المالية

التصنيف عند االعتراف األولي، يتم تصنيف األصل المالي في الفئات التالية:
• التصنيف مقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة؛

• التصنيف مقاسة الحقا بالقيمة العادلة خال الدخل الشامل اآلخر -أدوات الدين؛

• التصنيف مقاسة الحقا بالقيمة العادلة خال الدخل الشامل اآلخر -أدوات حقوق الملكية، أو

• التصنيف مقاسة الحقا بالقيمة العادلة خال الربح أو الخسارة.

يعتمد تصنيف الموجودات المالية على نموذج األعمال الذي تدار من خاله الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

 

أدوات الدين
صنف “أداة الدين” على أنها مقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة في حال تحقق الشرطين التاليين:

ُ
 ت
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)أ( أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و

)ب( ينشأ عن األحكام التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية والتي هي مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط على مبلغ 
أصل الدين القائم. 

في حال عدم تحقق الشرطين أعاه، يتم تصنيف “أداة الدين” على أنها مقاسة الحقا بالقيمة العادلة، إما بالقيمة من خال الربح أو الخسارة أو 
بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر بناًء على نموذج االعمال.

)ج( القياس

اإلثبات األولي

عند اإلثبات األولي، تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بقيمتها العادلة زائد، في حال عدم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من 
خال الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة المنسوبة بشكل مباشر إلى االستحواذ على األصل المالي. ويتم إدراج تكاليف المعاملة للموجودات 
المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة كمصروف في الربح أو الخسارة. يتم إثبات مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية 

التي تتطلب تسليم الموجودات خال فترة زمنية تحددها األحكام أو األعراف السائدة في السوق )طريقة التداول العادية( في تاريخ المتاجرة ـ أي 
التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.

القياس الالحق

 أدوات الدين المقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة
 بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

ً
 إن هذه الفئة هي األنسب للمجموعة. بعد القياس األولي، يتم قياس مثل هذه الموجودات المالية الحقا

سعر الفائدة الفعلي. يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عاوة على االستحواذ واألتعاب أو التكاليف التي تعتبر 
 ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي. ويتم إدراج سعر الفائدة الفعلي في إيرادات التمويل في الربح أو الخسارة. ويتم إثبات الخسائر الناتجة عن 

ً
جزءا

 على الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى واألرصدة البنكية وودائع 
ً
طبق هذه الفئة عموما

ُ
انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة. وت

الضمان والدفعات المقدمة إلى الموظفين.

أدوات الدين المقاسة الحقا بالقيمة العادلة
 بالنسبة لهذه الفئة، فعند االقتضاء، يتم قياس هذه الموجودات المالية الحقا بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير، مع إثبات جميع التغيرات 

إما في الربح أو الخسارة بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة أو ضمن الدخل الشامل اآلخر بالنسبة 
ألدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر.

)د( إلغاء اإلثبات
يتم بشكل رئيسي استبعاد أصل مالي )أو إن أمكن، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متماثلة( )أي استبعادها 

من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة( في الحات التالية:

• يكون الحق في استام التدفقات النقدية من األصل قد انقضى؛ أو

• قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استام تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة بالكامل دون تأخير 
جوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية “تمرير”، أو )أ( قيام المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو )ب( عدم قيام المجموعة 

بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل.

عندما تحّول المجموعة حقوقها الستام التدفقات النقدية من أصل أو عندما تقوم بإبرام اتفاقية تمرير، تقوم بتقييم ما إذا كانت وإلى أي حد قد 
احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. إذا لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم 

تحّول سيطرتها على األصل، فإن المجموعة تستمر في إثبات األصل المحول إلى المدى الذي تستمر عاقة المجموعة به. وفي تلك الحالة، تستمر 
المجموعة في إثبات المطلوبات المرتبطة باألصل. وتقاس الموجودات المحولة والمطلوبات المرتبطة على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي 

احتفظت بها المجموعة.

ويقاس استمرار المشاركة التي تتخذ شكل الضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو أقصى مبلغ يمكن مطالبة 
المجموعة بسداده، أيهما أقل.

)هـ( االنخفاض في القيمة
تقوم المجموعة بتطبيق نموذج خسائر االئتمان المتوقعة للقياس واالعتراف بخسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية والتي هي أدوات 
” لاعتراف بمخصص 

ً
 مبسطا

ً
دين، وتقاس بالتكلفة المطفأة، )مثال: الودائع والذمم المدينة التجارية واألرصدة البنكية(. تتبع المجموعة “منهجا

خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية، إن كانت ال تحتوي على عنصر تمويل هام.
 من ذلك ، فإن المجموعة تثبت مخصص خسارة االنخفاض 

ً
إن تطبيق المنهج المبسط ال يتطلب من المجموعة تتبع التغيرات في مخاطر االئتمان. وبدال

في القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدار العمر في تاريخ كل تقرير، مباشرة منذ اإلثبات األولي. خسارة االئتمان المتوقعة على مدار 
العمر هي خسارة االئتمان المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التعثر في السداد المحتملة على مدار العمر المتوقع لألداة المالية.

تستخدم المجموعة جدول مخصصات في حساب خسائر االئتمان المتوقعة من الموجودات المالية بغرض تقدير خسائر االئتمان المتوقعة 
وتطبيق بعض معدالت المخصصات على شرائح أعمار الديون متأخرة السداد التعاقدية ذات العاقة. تم تطوير جدول المخصصات باألخذ في 
االعتبار أنه من المرجح أن يتم التأخر في السداد والخسارة من ذلك التأخر حيث تشير المعلومات السابقة للمجموعة إلى ذلك، ويتم تعديلهما 

بحيث يعكسان الناتج المستقبلي المتوقع.
يتم إثبات مخصص )عكس( خسارة االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان المتوقعة خال الفترة كإيرادات/ مصاريف في الربح أو الخسارة.

 

53 مبكو | التقرير السنوى لعام ٢٠١٨



)2( المطلوبات المالية
 في األحكام التعاقدية لألداة. تقوم 

ً
 في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا

ً
يتم إثبات المطلوبات المالية مبدئيا

 بالقيمة 
ً
المجموعة بتصنيف مطلوباتها المالية غير المشتقة كـ “مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة”. يتم إثبات هذه المطلوبات المالية مبدئيا

 إليها أية تكاليف منسوبة مباشرة للمعاملة. وبعد اإلثبات األولي، يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام 
ً
العادلة مضافا

طريقة سعر الفائدة الفعلي.

تلغي المجموعة إثبات االلتزام المالي عند تنفيذ التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضائها.

يتم إثبات القروض مبدئيا بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة. ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة.

يتم إثبات أي فرق بين المتحصات )صافية من تكاليف المعاملة( وقيمة االسترداد في الربح أو الخسارة على مدى فترة القروض باستخدام 
طريقة الفائدة الفعلية. يتم إثبات الرسوم المسددة إلنشاء تسهيات القروض باعتبارها ضمن تكاليف المعاملة الخاصة بالقرض إلى القدر الذي 

يكون فيه من المحتمل سحب بعض أو جميع هذه التسهيات. في هذه الحالة، يتم تأجيل هذه الرسوم حتى يتم سحب هذه التسهيات.

)3( المقاصة

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.

)4( األدوات المالية المشتقة
 بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد المشتقات 

ً
يتم إثبات األدوات المالية المشتقة، التي تمثل بشكل رئيسي عقود مقايضة أسعار الربح مبدئيا

 بقيمتها العادلة بنهاية كل فترة تقرير. ويتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة، حيث أنها غير 
ً
وُيعاد قياسها الحقا

مصنفة كأدوات تحوط، في الربح أو الخسارة عند نشوئها ويتم تسجيل القيم العادلة السالبة ضمن الموجودات والمطلوبات على التوالي في 
قائمة المركز المالي الموحدة.

3-8 عقود إيجار تشغيلية
يتم تصنيف عقد اإليجار كعقد إيجار تشغيلي إذا لم تحّول كافة 

المخاطر والمنافع العائدة لملكیة األصل أو مجموعة الموجودات 
الخاضعة لترتيب اإليجار.

حمل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية ضمن الربح 
ُ
ت

أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقد. وعند 
إنهاء عقد اإليجار التشغيلي قبل انتهاء فترة عقد اإليجار، فإن أي 

 دخل اإليجار المتوقع )إن وجد( 
ً
دفعة تقدم للمؤجر كغرامة، ناقصا

يتم إثباتها كمصروف في الفترة التي يتم فيها إنهاء العقد.

3-9 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 لتحري 

االنخفاض في قيمتها( بتاريخ كل تقرير للتحقق مما إذا كان هناك 
أي مؤشر يدل على تعرضها لانخفاض في القيمة. وفي حال وجود 

هذا المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لاسترداد.

يحدث انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو وحدة 
مدرة للنقد قيمتها القابلة لاسترداد، وتتمثل القيمة القابلة لاسترداد 

 تكاليف االستبعاد أو القيمة المستخدمة، 
ً
في القيمة العادلة ناقصا

 تكاليف االستبعاد بناًء 
ً
أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا

على المعلومات المتوفرة من معامات البيع بنفس شروط المعاملة 
بالنسبة للموجودات المماثلة. يتم التوصل إلى القيمة المستخدمة 
استنادا 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 

 لتخفيض القيمة الدفترية للشهرة، ان وجدت، موزعة على الوحدات، 
ً
أوال

ومن ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة 
)مجموعة الوحدات( على أساس تناسبي.

3-10 منافع الموظفين
مكافآت الموظفين قصيرة األجل

تحتسب مكافآت الموظفين قصيرة األجل كمصاريف على مدى 
فترة تقديم الخدمة. يتم إثبات االلتزام المتوقع دفعه في حال وجود 
التزامات قانونية حالية أو متوقعة على المجموعة لدفع تلك المبالغ 

مقابل خدمات سبق تم تقديمها من قبل الموظف مع وجود إمكانية 
لتقدير تلك االلتزامات على نحو موثوق به.

مكافآت ما بعد الخدمة

خطط المكافآت المحددة

تدير المجموعة برنامجا واحدا لمكافآت ما بعد الخدمة ضمن خطة 
المنافع المحددة تتوافق مع نظام العمل والعمال بالمملكة 

العربية السعودية وهذا البرنامج يعتمد على آخر راتب وعدد سنوات 
الخدمة. وتستند مدفوعات نهاية الخدمة إلى الرواتب والبدالت النهائية 

للموظفين وسنوات خدمتهم المتراكمة، كما هو منصوص عليه في 
نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية.

يتم احتساب التزام المجموعة بموجب خطة مكافأة نهاية الخدمة 
للموظفين كخطة مكافآت غير محددة ويتم احتسابها من خال 
تقدير قيمة المكافآت المستقبلية التي يحققها الموظفون خال 
الفترات الحالية والسابقة وخصم ذلك المبلغ. يقوم خبير اكتواري 

 باستخدام 
ً
مؤهل باحتساب التزامات المكافآت المحددة سنويا

طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. يتم إثبات عمليات إعادة قياس 
التزام المكافأة المحددة مباشرة، والذي يشتمل على أرباح وخسائر 

اكتوارية، ضمن الدخل الشامل اآلخر. تحدد المجموعة مصروف 
الفائدة اللتزام المكافأة المحددة للفترة باستخدام معّدل الخصم 
المستخدم في قياس التزام المكافآت المحددة في بداية الفترة 

السنوية اللتزام المكافآت المحددة آنذاك، آخذة في االعتبار أي تغيرات 
في التزام المكافآت المحددة خال الفترة نتيجة لدفعات المكافآت. 

يتم إثبات مصروف الفائدة والمصاريف األخرى المتعلقة بخطط 
المكافآت المحددة ضمن الربح أو الخسارة. 

54



الـبـيـــــئـة
المجتمع

المنـتــــج 

برنامج خيار األسهم للموظفين المقترح 

لدى الشرکة برنامج خيار األسهم للموظفين المقترح والذي ما زالت 
الموافقات المطلوبة للبرنامج قيد التنفیذ كما في 31 دیسمبر 2018. انظر 

 اإلیضاح 18-3.
ً
أیضا

3-11 المخصصات
يتم إثبات المخصص إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو ضمني 

يمكن تقديره بشكل موثوق، نتيجة لحدث سابق، وعندما يكون من 
المرجح أن يتطلب ذلك تدفق صادر لمنافع 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 إثبات عكس 
الخصم كتكاليف تمويل.

3-12 اإليرادات 
تتألف اإليرادات من المبيعات للعماء ويتم قياسها بناًء على المقابل 

المحدد في العقود مع العماء وتستثني الحسومات والمبالغ، إن 
 عن الطرف الثالث. وبعض العماء 

ً
وجدت، التي يتم تحصيلها نيابة

مؤهلون لخصومات الكميات على أساس المبيعات اإلجمالية على 
مدى فترة 12 شهرا. يتم االعتراف باإليرادات الناتجة من هذه المبيعات 
على أساس السعر المحدد في العقد، صافية من خصومات الكميات 

المقدرة. يتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقدير وتقديم الخصومات 
باستخدام طريقة القيمة المتوقعة ويتم االعتراف باإليرادات فقط 

إلى الحد الذي يحتمل معه عدم حدوث عكس كبير. يتم االعتراف 
باإليراد، عندما )أو كما( تلبي الشركة التزامات األداء كما هو محدد 

في العقد المبرم مع العميل )المشتري(، وعندما يقوم البائع 
بتحويل السيطرة للعميل على البضائع والخدمات المتفق عليها، إما:

• في نقطة زمنية معينة؛ أو

• على مدار زمني، يعادل مرحلة إنجاز الخدمة.

تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من المصادر الرئيسية التالية:

أ( بيع البضائع التالية مباشرة للعماء:

• بيع الكرتون والورق الصناعي

• بيع نفايات الورق والكرتون والباستيك بالجملة والتجزئة

ب( تقديم الخدمات التالية مباشرة للعماء:

• نقل البضائع 

فيما يلي توقيت وقياس إثبات اإليرادات لمصادر اإليرادات الرئيسية 
المذكورة أعاه، أي مبيعات البضائع وتقديم الخدمات مباشرة 

للعماء:

بيع البضائع مباشرة للعمالء:

يتم إثبات اإليرادات عندما يحصل العميل على السيطرة على السلع أو 
الخدمات )أي عندما يكون لديه القدرة على توجيه استخدام والحصول 

على منافع من البضائع أو الخدمات(. يحصل العماء على السيطرة 
ا لشروط التسليم 

ً
عند تسليم البضائع إلى العماء وقبولهم لها وفق
السارية، وبالتالي، يتم إثبات اإليراد في ذلك الوقت.

عادة ما تكون الفواتير مستحقة الدفع خال فترة االئتمان المتفق 
عليها مع العميل والتي قد تختلف من عميل آلخر. ال تتوقع 

المجموعة وجود أي عقود تكون فيها الفترة بين نقل البضائع أو 

الخدمات المتفق عليها إلى العميل والمسددة من قبل العميل أكثر 
من سنة واحدة. ونتيجة لذلك، ال تقوم المجموعة بتعديل أي من 

أسعار المعامات مقابل القيمة الزمنية للنقود.

خلصت المجموعة إلى أنها هي المسؤول الرئيسي في جميع 
ترتيبات إيراداتها لكونها الملتزم الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات، 

 لمخاطر المخزون 
ً
وتملك صاحية تحديد األسعار، وهي معرضة أيضا

واالئتمان. 

تقديم الخدمات -نقل البضائع للعمالء

تقوم المجموعة ببيع نسبة كبيرة من بضائعها على أساس التكلفة 
والشحن بالنقل البحري والتكلفة والتأمين والشحن بالنقل البحري وفقا 

للشروط التجارية الدولية، وبالتالي، فإن المجموعة مسؤولة عن توفير 
خدمات الشحن بعد التاريخ الذي تنتقل فيه السيطرة على البضائع 

المتفق عليها إلى العميل في ميناء التحميل. لذلك فإن المجموعة 
مسؤولة عن تلبية التزامين لألداء بموجب عقود التكلفة والشحن 

بالنقل البحري والتكلفة والتأمين والشحن بالنقل البحري الخاصة بها 
والمبرمة مع العماء وتقوم بإثبات اإليرادات كما يلي:

• بيع وتسليم البضائع في ميناء التحميل مما يؤدي إلى نقل 
السيطرة على هذه البضائع المتفق عليها إلى العميل وإثبات 

اإليرادات ذات الصلة على أساس نقطة زمنية؛ و

• خدمات الشحن لتسليم البضائع المتفق عليها إلى ميناء الوصول 
الخاص بالعميل وإثبات اإليرادات ذات الصلة على أساس زمني، أي 

ما يعادل مرحلة إكمال الخدمات.

إن التحميل الفعلي للبضائع المتفق عليها والمعتمدة على السفينة 
يفي بالتزام أداء المجموعة وينشأ عنه إثبات اإليرادات في وقت معين. 

تتمتع المجموعة بحرية التصرف الكاملة على أسعار بيع البضائع.

يشمل سعر البيع اإليرادات الناتجة عن بيع البضائع وخدمات النقل 
اعتماًدا على الشروط التجارية الدولية الواردة في العقد المبرم مع 

العميل. وبالتالي، فإن سعر البيع غير مجمع أو منفصل في هذين 
االلتزامين المتعلقين باألداء، وهما بيع السلع المتفق عليها ونقلها 

ويتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل.

تثبت المجموعة الذمم المدينة التجارية لبيع وتسليم البضائع المتفق 
عليها عندما يتم تحميل البضاعة، التي يتم تسليمها إلى ميناء التحميل، 
إلى السفينة ألن هذا يمثل النقطة الزمنية التي يصبح فيها حق الحق في 
استام المقابل غير مشروط، حيث أن مرور الوقت فقط يعد مطلوبا قبل 

استحقاق السداد. ومع ذلك، فإن الذمم التجارية ذات الصلة بخدمة النقل 
يتم إثباتها بمرور الوقت، إذا كانت جوهرية، على أساس مرحلة إتمام 
الخدمة التي يتم تقييمها في نهاية كل فترة تقرير. يتم الفصل بين 

التزامات األداء المنفصلة على أساس سعر البيع المستقل.

يتم إثبات جميع تكاليف الشحن والمناولة التي تتحملها المجموعة 
فيما يتعلق بالرضا عن التزام األداء لنقل البضائع المتفق عليها 

بموجب عقود التكلفة والشحن بالنقل البحري والتكلفة والتأمين 
والشحن بالنقل البحري المبرمة مع العماء كمصاريف بيع في 

قائمة الدخل الشامل الموحدة.
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3-13 القروض
يتم إثبات القروض مبدئيا بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة. ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة.

أي فرق بين المتحصات )صافية من تكاليف المعاملة( والقيمة المستردة يتم إثباته في الربح أو الخسارة على مدى فترة القروض باستخدام طريقة 
سعر الفائدة الفعلي. يتم إثبات الرسوم المدفوعة على تسهيات القروض كتكاليف معامات للقرض إلى الحد الذي يكون عنده من المحتمل 

أن يتم سحب بعض أو كل التسهيات. في هذه الحالة، يتم تأجيل هذه الرسوم حتى يتم سحب هذه التسهيات. عندما ال يتوفر دليل بأنه من 
 مقابل خدمات السيولة، كما يتم إطفاؤها على 

ً
المحتمل أن يتم سحب بعض أو كل التسهيات، تتم رسملة الرسوم كمبالغ مدفوعة مقدما

مدى فترة التسهيل المتعلق بها.

يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 23 “تكاليف قروض” أن يتم إطفاء التكاليف اإلضافية للمعامات باستخدام سعر الفائدة الفعلية. تقوم 
 لطريقة سعر الفائدة الفعلية. بالنسبة للقروض ذات 

ً
المجموعة بالمحاسبة عن تكاليف التمويل )تكلفة الفائدة وإطفاء تكلفة المعامات( وفقا

االسعار المتغيرة، يستخدم سعر الفائدة الفعلية الذي تم تحديده عند اإلثبات األولي لمطلوبات القرض على مدى مدة العقد كاملة. تتم 
رسملة تكاليف القروض المتكبدة ألي من الموجودات المؤهلة كجزء من تكلفة الموجودات. 

3-14 الزكاة
تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل)“الهيئة”(. يتم تحميل مخصص الزكاة المستحقة على 

الشركة والزكاة المتعلقة بملكية الشركة في شركاتها التابعة على الربح أو الخسارة. يتم احتساب الزكاة اإلضافية، إن وجدت، عندما يتقرر وجوب 
سدادها. 

تقوم الشركة باستقطاع ضرائب عن معامات محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، كما يتطلب نظام ضريبة الدخل 
السعودي.

3-15 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 خال الفترة، واألسهم الخاصة المحتفظ 
بها.

يتم تحديد ربحية السهم المخفضة عن طريق تعديل الربح أو الخسارة العائدة للمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
القائمة معدلة وفقا لألسهم المحتفظ بها بالنسبة لتأثيرات جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة، إن وجدت.

3-16 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:

)1( تعمل في أنشطة تدر إيرادات؛ 

)2( تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم األداء؛ و

)3( تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.

3-17 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 المتحصات.

3-18 أسهم الخزينة
يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة التي تم اقتناؤها )أسهم الخزينة( بالتكلفة. يتم عرض أسهم الخزينة كخصم من حقوق الملكية. ال يتم 
إثبات أي ربح أو خسارة في الربح أو الخسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة. يتم إثبات أي فرق بين 
القيمة الدفترية والمبلغ المقابل، في حالة إعادة إصدارها، كعاوة إصدار أو خصم معروض في حقوق الملكية. يتم شراء أسهم الخزينة هذه 

مقدما لبرنامج خيار أسهم الموظفين والذي ما زالت الموافقات المطلوبة له قيد التنفيذ كما في 31 دیسمبر 2018.

3-19 توزيعات أرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي يتم فيها الموافقة عليها من قبل المساهمين في الشركة.
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4. المعلومات القطاعية
لدى المجموعة قطاعان تشغيليان قابان للتقارير، أي قطاعا التصنيع والتجارة وهما وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. وتقدم وحدات 
األعمال االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب استراتيجيات تسويقية مختلفة. تقوم اإلدارة العليا للمجموعة 

بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة من وحدات األعمال االستراتيجية 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 والباستيك بالجملة والتجزئة.  •

يتم عرض النتائج القطاعية على رئيس مجلس اإلدارة واإلدارة العليا )الرئيس التنفيذي ومدير العمليات والرئيس المالي(. وتشتمل النتائج على 
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:

المجموعالحذف التجارةالتصنيع

النتائج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

833.613.856)271.719.235(811.635.826293.697.265اإليرادات

833.613.856-811.635.82621.978.030إيرادات خارجية

10,252,631102,216,848)10,247,450(102,211,667ربح القطاع قبل الزكاة

2.772.913-2.767.7325.181الزكاة

26.013.446-25.603.718409.728تكاليف مالية

61.780.425-57.017.6254.762.800إضافات إلى ممتلكات ومعدات

86.797.813-76.784.89310.012.920استهاك وإطفاء

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 )خسارة( القطاع قبل الزكاة

1.414.078-1.396.21317.865الزكاة

26.288.287-25.366.179922.108تكاليف مالية

67.307.273-53.764.37113.542.902إضافات إلى ممتلكات ومعدات

929.217929.217-إضافات إلى موجودات غير ملموسة

90.650.381-79.221.76211.428.619استهاك وإطفاء

كما في 31 ديسمبر 2018

1,505,686,489)76,915,401(1,468,929,782113,672,108مجموع الموجودات

754.373.425)23.010.663(717.616.71859.767.370مجموع المطلوبات

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

تقوم المجموعة ببيع المنتجات في السوق المحلي واألسواق الخارجية في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. بلغت مبيعات التصدير الخارجية 
خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 359.16 مليون ريال سعودي )2017: 315.69 مليون ريال سعودي(. بلغت المبيعات الخارجية المحلية 

خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م مبلغ 474.45 مليون ريال سعودي )2017: 455.31 ريال سعودي(.
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5. ممتلكات ومصنع ومعدات

مباٍن وكبائن أرض
أثاث ومعدات آالت ومعداتمتنقلة

سياراتمكتبية
أعمال 

رأسمالية قيد 
التنفيذ

المجموع

في 1 يناير 2017

66.770.400169.466.2301.307.186.08327.708.61642.565.31581.178.5691.694.875.213التكلفة

االستهاك 
)607.775.731(-   )33.410.540()21.804.889()511.880.372()40.679.930(-المتراكم

صافي القيمة 
66.770.400128.786.300795.305.7115.903.7279.154.77581.178.5691.087.099.482الدفترية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

صافي القيم 
66.770.400128.786.300795.305.7115.903.7279.154.77581.178.5691.087.099.482الدفترية االفتتاحية

31.100.000323.48113.680.759450.198759.95020.992.88567.307.273إضافات

تحويات

-)70.375.021(9.659.69059.127.93422.8971.564.500-- التكلفة

- االستهاك 
-------المتراكم  

استبعادات

)2.063.374(-)1.874.374(-)189.000(--- التكلفة

- االستهاك 
1.928.868-1.739.871-188.997--المتراكم  

)89.282.980(-)3.033.995()2.376.676()78.323.277()5.549.032(-تكلفة االستهاك

صافي القيمة 
97.870.400133.220.439789.791.1244.000.1468.310.72731.796.4331.064.989.269الدفترية الختامية

في 31 ديسمبر 2017

97.870.400179.449.4011.379.805.77628.181.71143.015.39131.796.4331.760.119.112التكلفة

االستهاك 
)695.129.843(-)34.704.664()24.181.565()590.014.652()46.228.962(-المتراكم

صافي القيمة 
97.870.400133.220.439789.791.1244.000.1468.310.72731.796.4331.064.989.269الدفترية

 

خال 2018، تتم رسملة تكاليف التمويل بمبلغ 1.3 مليون ريال سعودي كجزء من الممتلكات والمصنع والمعدات )2017: 1.1 مليون ريال سعودي(.

تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في 31 ديسمبر 2018 التكاليف المتكبدة المتعلقة بالمشاريع الجارية للمصنع واآلالت. ومن المتوقع أن 
تكتمل هذه المشاريع خال عام 2019. انظر أيضا ايضاح رقم 32 بشأن التعهدات الرأسمالية.

إن كافة األراضي والمباني والكبائن المتنقلة واآلالت والمعّدات واألثاث والمعّدات المكتبية المتعلقة بالشركة مرهونة كضمان لصندوق التنمية 
الصناعية السعودي وكرهن من الدرجة األولى )انظر إيضاح 18(.
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6. الموجودات غير الملموسة
برامج وأنظمة الحاسب اآللي وبرنامج تخطيط موارد الشركة  

في 1 يناير 2017
6.884.209التكلفة

)1.302.247(اإلطفاء المتراكم
5.581.962صافي القيمة الدفترية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
5.581.962صافي القيم 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

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
5.143.778صافي القيم الدفترية االفتتاحية

)1.562.957(إطفاء
3.580.821صافي القيمة الدفترية الختامية

في 31 ديسمبر 2018
7.813.426التكلفة

)4.232.605(اإلطفاء المتراكم
3.580.821صافي القيمة الدفترية

7. أدوات مالية مشتقة
31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

2.064.0631.357.238مقايضات أسعار الفائدة - القيمة العادلة الموجبة

أبرمت الشركة اتفاقيات مقايضات معدالت فائدة مع بنوك تجارية لتحويل أسعار الفائدة العائمة إلى ترتيب معدل فائدة ثابت. بلغت قيمة العقود 
اإلجمالية 300 مليون ريال سعودي )2017: 300 مليون ريال سعودي(، وبلغ القائم منها 180 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018 )2017: 220 

مليون ريال سعودي(.

 

8. المخزون
31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

69.502.78274.829.577مواد أولية

82.374.97031.620.531منتج تام 

5.885.7778.956.901بضائع في الطريق

2.281.2621.746.119أعمال تحت التنفيذ

57.297.57964.334.726قطع غيار

217.342.370181.487.854

: مخصص مخزون بطيء الحركة
ً
)1.315.387()3.409.175(ناقصا

 213.933.195180.172.467

خال 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 خال الفترة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
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فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

11.315.3873.800.903 يناير

3.067.7971.900.000إضافات

)4.385.516()974.009(محذوفات

313.409.1751.315.387 ديسمبر

خال السنة، تم إثبات مبلغ 3.07 مليون ريال سعودي )2017: 1.90 مليون ريال سعودي( كمصروف تحت بند تكلفة المبيعات للمخزون المدرج 
بالقيمة الصافية القابلة للتحقق.

9. ذمم مدينة تجارية
31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

163.613.838214.959.561ذمم مدينة تجارية - إجمالي

)5.341.980()6.736.472(مخصص انخفاض القيمة

156.877.366209.617.581

فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

15.341.9804.873.902 يناير

1.394.492620.376إضافات

)152.298(-مشطوبات

316.736.4725.341.980 ديسمبر

 

تمثل الذمم المدينة التجارية المبالغ المستحقة من العماء نظير سلع تم بيعها في نطاق عمليات الشركة العادية. متوسط فترة االئتمان 
على مبيعات السلع أقل من عام واحد، وبالتالي يتم تصنيفها كلها على أنها جارية، ويتم تأمينها في الغالب من خال التأمين التجاري. يتم 

إثبات الذمم المدينة التجارية بمبلغ غير مشروط. تحتفظ المجموعة بالمبالغ المدينة التجارية بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبالتالي 
يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 لقصر أجل الذمم المدينة المتداولة، تعد قيمتها الدفترية هي نفس قيمتها العادلة.
ً
نظرا

إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان يتأثر بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل.

قبل قبول أي عميل ائتمان جديد، تستعين المجموعة بنظام داخلي لمراجعة االئتمان لتقييم جودة ائتمان العميل المحتملة للعميل 
وتقوم بتحديد أسقف االئتمان وفقا للعميل.

ال يتم تحميل فوائد على الذمم المدينة التجارية المتأخرة عن السداد. يتم مراقبة المبالغ المتأخرة عن السداد باستمرار من قبل اإلدارة ويتم 
تكوين مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة في السجات إذا لزم األمر.

تطبق المجموعة المنهج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 والتي تسمح 
باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة لجميع الذمم المدينة التجارية على أساس مصفوفة المخصصات. تأخذ مصفوفة المخصصات في 
االعتبار خبرة خسارة االئتمان السابقة وتعديلها وفقا لمتوسط معدالت االسترداد التاريخية. ولقياس خسائر االئتمان المتوقعة، يتم تجميع 

الذمم المدينة التجارية بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وتواريخ ومعدالت التأخر في سداد الذمم المدينة وفقا لما تم احتساب 
في مصفوفة المخصصات. وعلى هذا األساس، تم تحديد مخصص الخسارة كما في 31 ديسمبر 2018 كالتالي:
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مخصص الخسارةمعدل خسارة االئتمان المتوقعة )%(إجمالي القيمة الدفتريةاألعمار

0.28341.791٪ - 0.36٪93.814.820ضمن فترة االئتمان
ً
0.28517.772٪ - 10.76٪42.388.725متأخرة السداد من 1-90 يوما

ً
0.351.467.461٪ - 13.40٪14.097.190متأخرة السداد من 91-180 يوما

ً
0.50307.471٪ - 24.25٪2.544.222متأخرة السداد من 181-270 يوما
ً
0.50912.363٪ - 96.87٪2.558.282متأخرة السداد من 271-360 يوما

93.189.614٪ - 97.00٪8.210.599متأخرة السداد ألكثر من سنة واحدة

163.613.8386.736.472المجموع

يتم حذف الذمم المدينة التجارية عندما ال يكون هناك توقع معقول الستردادها. يتم عرض خسائر انخفاض القيمة للذمم المدينة التجارية 
ا مقابل نفس البند.

ً
كصافي خسائر االنخفاض في القيمة وذلك في الربح أو الخسارة. تقيد المبالغ المستردة الاحقة للمبالغ المحذوفة سابق

تعتبر المجموعة أن البنود المصنفة كمحتفظ بها للتحصيل وفقا لنموذج األعمال تبقى مناسبة لجميع الذمم المدينة التجارية األخرى، 
وبالتالي يستمر قياسها بالتكلفة المطفأة. 

 وذمم مدينة أخرى
ً
10. مبالغ مدفوعة مقدما

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
ً
9.725.7649.303.124مصاريف مدفوعة مقدما

-2.748.069صافي ضريبة القيمة المضافة المدينة

533.998792.743ودائع لدى موردين

2,039,1082.093.284أخرى

15,046,93912.189.151

11. موجودات متداولة أخرى
31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018إيضاح

28.459.05927.083.138دفعات مقدمة إلى موردين

ذمم مدينة من المعهد العالي للتقنيات الورقية 
والصناعية

9.727.39811.135.035)أ(

5.762.3805.819.096سلف إلى موظفين

43.948.83744.037.269

)أ( يمثل هذا الرصيد المصاريف التي تدفعها الشركة نيابة عن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية وهو معهد للتدريب المهني والتدريب 
اإلداري غير هادف للربح، والتي تدعمه المجموعة مع شركات أخرى كجزء من مشروع المسؤولية االجتماعية للشركات.

12. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
خال عام 2017، استحوذت الشركة على وحدات صندوق استثماري مفتوح المدة غير مدرج. كما في 31 ديسمبر 2018، بلغت القيمة العادلة 

لاستثمار 524.256 ريال سعودي )2017: 512.303(.

تم إثبات أرباح القيمة العادلة بمبلغ 11.953 ريال سعودي )2017: 212.303( في الربح أو الخسارة.

61 مبكو | التقرير السنوى لعام ٢٠١٨



13. النقد وما يماثله
31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

4.502.2785.691.387نقد في الصندوق

24.340.26825.324.273نقد لدى البنك

28.842.54631.015.660

14. رأس المال
في 31 ديسمبر 2018، بلغ رأس مال الشركة المصدر 500 مليون ريال سعودي )2017: 500 مليون ريال سعودي( والذي يتكون من 50 مليون حصة 

)2017: 50 مليون حصة ( مدفوعة بالكامل بقيمة 10 رياالت سعودية لكل حصة.

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

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 رياالت سعودية

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 االعان عنها من وقت آلخر، ويحق لهم الحصول على صوت واحد لكل سهم في اجتماعات الشركة العامة.

15. احتياطي نظامي
 لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، قامت الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل 10٪ من األرباح حتى يبلغ االحتياطي ما 

ً
وفقا

يعادل 30٪ من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

16. أسهم الخزينة
إن أسهم الخزينة هي أسهم مشتراة من قبل الشركة مسبقا لغرض إصدار األسهم في إطار برنامج تملك أسهم الموظفين المقترح، حيث كانت 

اجراءات االعتماد قيد التنفيذ كما في 31 ديسمبر 2018. قامت الشركة بشراء 300.000 سهم بأسعار السوق السائدة خال السنة الحالية.

17. أرباح مبقاة
الخسارة الشاملة األخرى المتراكمة في األرباح المبقاة.

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

7.089.6975.895.448الخسائر االكتوارية الناتجة عن إعادة قياس التزام المكافآت المحددة

18. قروض طويلة األجل
31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

106.379.698135.622.655صندوق التنمية الصناعية السعودي )الصندوق(

382.334.159347.065.637التسهيات المصرفية اإلسامية )تورق(

488.713.857482.688.292قروض طويلة األجل

: الجزء المتداول المدرج ضمن مطلوبات متداولة
ً
)124.333.703()128.352.211(ناقصا

360.361.646358.354.589قروض طويلة األجل مدرجة ضمن المطلوبات غير المتداولة
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31 ديسمبر تسوية الحركة النقدية للقروض 

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

482.688.292503.573.147الرصيد في بداية السنة

162.000.000110.340.753مدفوعات

)132.663.860()160.218.750(سداد األقساط الرئيسية

)1.186.313(1.758.388الحركة في النفقات المالية المستحقة

2.485.9272.624.565الحركة في النفقات المالية المؤجلة

488.713.857482.688.292الرصيد في نهاية السنة

)أ( أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع الصندوق بمبلغ 255 مليون ريال سعودي في 2012 للتمويل الجزئي إلنشاء خطوط التصنيع داخل مرافق 
اإلنتاج بالشركة. تم االنتفاع من هذا القرض بشكل كامل كما في 31 ديسمبر 2015. تم سداد القرض بشكل كامل خال عام 2018.

خال عام 2013، أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع الصندوق بمبلغ 124.7 مليون ريال سعودي لتمويل إنشاء مرافق تصنيع. تم استخدام هذا القرض 
بالكامل كما في 31 ديسمبر 2017. يتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية حتى مارس 2022.

تم خصم رسوم دفعة مقدمة في وقت استام القروض. يتم إطفاء هذه الرسوم خال فترات القروض ذات العاقة. تحمل القروض رسوم 
متابعة يجب سدادها بشكل دوري. وتتحمل القروض رسوم متابعة تدفع على أساس دوري. بموجب شروط اتفاقية القرض مع الصندوق، يتم 

رهن ممتلكات ومصنع ومعّدات الشركة كضمانة للصندوق.

)ب( كما حصلت الشركة على تسهيات 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 استام القروض من البنوك التجارية، وتم إطفاؤها على مدى فترة القروض ذات العاقة. يستحق سداد 
تلك القروض حتى نهاية سنة 2023.

خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، قامت الشركة برسملة تكاليف التمويل في الممتلكات والمصنع والمعدات بمبلغ 1.3 مليون ريال 
سعودي )2017: 1.1 مليون ريال سعودي(.

تتضمن القروض والتسهيات المبينة أعاه بعض التعهدات المالية التي تتطلب من الشركة الحفاظ على مستويات معينة من النسب الحالية 
ونسب الدعم المالي وبعض القيود المفروضة على توزيع األرباح. إن المجموعة ملتزمة بتعهدات الدين هذه في 31 ديسمبر 2018. كما أن 

القروض مقومة بالريال السعودي والدوالر االمريكي كما يلي:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018قروض طويلة األجل
452.989.475432.813.292ريال سعودي
35.724.38249.875.000دوالر أمريكي

488.713.857482.688.292المجموع

 

فيما يلي تواريخ استحقاق القروض طويلة األجل القائمة:

2018
السنة المنتهية في 31 ديسمبر:

صافي مبلغ القرضنفقات تمويل مستحقةنفقات مالية مؤجلةمبلغ القرض األصلي

2019127.190.761)1.249.131(2.410.581128.352.211
2020140.440.761)339.427(-140.101.334
2021122.171.903)7.309(-122.164.594
202267.083.334--67.083.334
202331.012.384--31.012.384

487.899.143)1.595.867(2.410.581488.713.857
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2017
السنة المنتهية في 31 

ديسمبر:
صافي مبلغ القرضنفقات تمويل مستحقةنفقات مالية مؤجلةمبلغ القرض األصلي

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

19. مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تطبق المجموعة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب المبالغ المسددة عند 
نهاية الخدمة بموجب الخطة على أساس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ نهاية خدماتهم، 

كما هو موضح في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. إن خطط منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم 
استيفاء التزامات سداد المنافع عند استحقاقها.

تتلخص حركة مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين فيما يلي:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
35.330.77329.837.970كما في بداية السنة

المحمل للسنة الحالية:
4.457.0504.123.613تكلفة الخدمة الحالية

1.173.8861.131.748تكلفة فائدة
5.630.9365.255.361

خسائر إعادة القياس:
99.20644.270افتراضات مالية

)1.162.073(افتراضات ديموغرافية
2.257.1161.672.114تعديل الخبرة

1.194.2491.716.384

)1.478.942()2.243.895(مدفوعات
39.912.06335.330.773كما في نهاية السنة

 

االفتراضات االكتوارية
فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

3.40 ٪ إلى 3.60 ٪4.00 ٪ إلى 4.20 ٪معدل الخصم

4.00 ٪ إلى 4.35 ٪4.60 ٪ إلى 4.95 ٪زيادات الرواتب المستقبلية

0.11 ٪ إلى 0.25٪0.11 ٪ إلى 0.25٪معدل الوفيات
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تحليل الحساسية

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

النقصالزيادةالنقصالزيادة

2.457.235)458.272(1.727.826)1.602.354(معدل الخصم )حركة بنسبة ٪1(

)610.130(2.592.959)1.776.454(1.882.199زيادات الرواتب المستقبلية )حركة بنسبة ٪1(

949.399940.067)6.921(6.974معدل الوفيات المستقبلي )تغير سنة واحدة في سن الوفيات(

تستند تحليات الحساسية إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، ليس من المرجح حدوث ذلك، وقد 
تكون التغيرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند حساب حساسية التزام المكافآت المحددة إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس 
الطريقة )القيمة الحالية اللتزام المكافآت المحددة التي تحسب بطريقة طريقة الوحدة اإلضافية الُمقّدرة في نهاية فترة التقرير( قد تم تطبيقها 

عند حساب منافع نهاية الخدمة.

فی ما يلى تحليل االستحقاق المتوقع لالتزامات غیر المخصومة المتعلقة بالتزامات مكافآت الموظفين:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

7.026.7536.693.903أقل من سنة واحدة
20.219.51217.087.766بين سنة واحدة - 5 سنوات

20.623.48017.401.764أكثر من خمس سنوات
 

20. الزكاة
20-1  عناصر الوعاء الزكوي

تقدم الشركة وشركاتها التابعة إقرارات زكوية منفصلة على أساس غير موحد. تتألف المكونات الرئيسية للوعاء الزكوي لكل شركة وفق نظام 
 الخصومات 

ً
الزكاة وضريبة الدخل من حقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة والقروض طويلة األجل وصافي الدخل المعدل ناقصا

لصافي القيمة الدفترية المعدل للممتلكات والمصنع والمعدات وبعض البنود األخرى.

20-2  مخصص الزكاة
31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

3.006.6591.630.533كما في بداية السنة
مخصصات

4,020,1973.006.659- مخصص السنة الحالية
)1.592.581()1,247,284(- تعديل متعلق بسنوات سابقة

)37.952()1.759.375(مدفوعات
4.020.1973.006.659كما في نهاية السنة

وضع الربوط النهائية   3-20
تّم االنتهاء من وضع الزكاة المجموعة حتى 31 ديسمبر 2008.

خال عام 2016، تلقت الشرکة ربوط زکویة إضافیة بمبلغ 16.54 مليون ريال سعودي للسنوات من 2009 إلی 2012. وقد قدمت الشرکة االعتراض 
على ھذه الربوط للهيئة العامة للزكاة والدخل التي تخضع للمراجعة حاليا. تعتقد اإلدارة أن النتيجة النهائية لهذه المسألة لن تؤدي إلى أي 

التزام إضافي جوهري على الشركة حيث أن اإلدارة قد قدمت جميع المعلومات والوثائق األساسية لدعم موقفها. يتم تقديم اإلقرارات الزكوية 
للشركة إلى الهيئة للسنوات من 2013 إلى 2017، كما تم الحصول على شهادات الزكاة غير المقيدة.

إن اإلقرارات الزكوية لشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة وشركة االنجازات المتخصصة المحدودة لألعوام من 2009 إلى 2017 ما زالت تحت 
المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.
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21. قروض قصيرة األجل
31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

126.499.317217.236.875التسهيات المصرفية اإلسامية )تورق(
1.178.8954.685.770أوراق الدفع

622.8191.330.576نفقات تمويل مستحقة
128.301.031223.253.221

 

لدى المجموعة تسهيات ائتمانية قصيرة األجل من بنوك تجارية تشتمل على قروض قصيرة األجل واعتمادات مستندية وضمانات. تحمل هذه 
القروض رسوم تمويل وفقا لمعدالت السوق السائدة. تتضمن هذه التسهيات بعض التعهدات المالية التي تتطلب من المجموعة الحفاظ 

على مستويات معينة من النسب. إن المجموعة ملتزمة بتعهدات الدين هذه في 31 ديسمبر 2018. فيما يلي القروض المقومة بالريال السعودي 
واليورو والدوالر األمريكي واليورو:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

قروض قصيرة األجل
120.800.221191.733.462ريال سعودي
7.500.81024.836.680دوالر أمريكي

6.683.079-يورو
128.301.031223.253.221المجموع

22. ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

62.983.46849.542.221ذمم دائنة تجارية - أطراف أخرى
19.679.30115.678.734مستحقات متعلقة بالموظفين

2.992.1544.180.240مصاريف نقل مستحقة
1.939.651875.234مصاريف خدمات بيعية مستحقة

325.762288.013مصاريف اإليجار المستحقة
212.0721.483.663أتعاب قانونية واستشارية مستحقة

258.583210.667مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة
1.706.9575.429.936أخرى

90.097.94877.688.708

23. المطلوبات المتداولة األخرى
31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

2.984.4844.481.543دفعات مقدمة من عماء
343.845205.330إيجار دائن مؤجل

3.328.3294.686.873
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24. تكلفة اإليرادات
31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

431,996,647413.201.406تكلفة مواد وموظفين
112.976.370124.453.146تكاليف استهاك وصيانة

14.604.18118.025.498تكلفة نقل
11.246.0019.305.586إيجار

27.116.31519.912.511تكاليف أخرى غير مباشرة
597,939,514584,898,147

 

25. مصاريف بيع وتوزيع
31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

32.705.89927.303.329نقل وشحن

5.013.7873.552.611رواتب ومكافآت ذات عاقة

2.100.8401.398.475عمولة مبيعات

1.395.871359.793مصاريف خدمات المبيعات

260.506466.988تأمين على االئتمان

197.715255.343استهاك وإطفاء

89.38717.804إصاح وصيانة

2.343.4271.280.494أخرى

44,107,43234,634,837

26. مصاريف عمومية وإدارية
31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018إيضاح

42.931.61438.489.890رواتب ومكافآت ذات عاقة

3.220.0733.645.833تدريب

2.605.7202.639.479استهاك وإطفاء

332.391.1962.410.748مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

1.869.3131.658.585رسوم بنكية

1.316.4422.086.063رسوم استشارات

1.296.791527.869رسوم حكومية

945.210946.681مصاريف تأمين

707.733517.685مصاريف سفر

549.760762.725أتعاب مهنية

467.742370.234االتصاالت

430.758496.998إصاح وصيانة

2.981.9081.531.071أخرى

61,714,26056,083,861
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27. )مصاريف(/ إيرادات تشغيلية أخرى - بالصافي
31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

111.180)1.663.841()خسارة(/ ربح تحويل عمات أجنبية  

431.492)526.421()خسارة(/ ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

674.5791.026.793مبيعات خردة

580.994851.702أخرى

)934.689(2.421.167

 

28. تكاليف التمويل
31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018إيضاح

18تكاليف تمويل على قروض طويلة األجل:

13.074.97911.139.384توّرق

2.732.0022.784.000تكاليف الصندوق 

2.485.9272.624.565إطفاء نفقات تمويل مؤجلة

1.051.922)6.738(تسويات مقايضة سعر الفائدة

21تكاليف تمويل على قروض قصيرة األجل:

7.727.2768.688.416

26.013.44626.288.287

29. عقود إيجار تشغيلية
لدى المجموعة عقود إيجار تشغيلية مختلفة للمباني والمستودعات وسكن الموظفين. بلغت مصاريف اإليجار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2018 ما قيمته 10.9 مليون ريال سعودي )2017: 10.1 مليون ريال سعودي(. إن التزامات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار هذه كما في 31 
ديسمبر هي كما يلي:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018القيمة غير المخصومة

9.869.2176.552.629أقل من سنة واحدة

23.283.08010.839.094بين سنة واحدة - 5 سنوات

27.069.93019.322.554أكثر من خمس سنوات

60.222.22736.714.277

30. ربحية السهم
تعرض المجموعة معلومات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية. يتم حساب ربحية السهم األساسية بتقسيم األرباح أو الخسائر 

العائدة إلى المساهمين العاديين لدى الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خال الفترة.

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

99,443,93568.131.115صافي ربح السنة

49.817.13050.000.000المتوسط المرجح لعدد األسهم

2.001.36الربحية األساسية والمخفضة للسهم
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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 األدوات المالية من حيث الفئة
)أ( موجودات مالية مقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018إيضاح

9156.877.366209.617.581ذمم مدينة تجارية

موجودات متداولة أخرى

1115.489.77816.954.131)سلف للموظفين وذمم مدينة من المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية(

1328.842.54631.015.660نقد وما يماثله

201.209.690257.587.372

\)ب( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018إيضاح

األدوات المالية المشتقة -عقود 
مقايضة أسعار الفائدة

72.064.0631.357.238

استثمارات بالقيمة العادلة من 
خال الربح أو الخسارة

12524.256512.303

2.588.3191.869.541

)ج( مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018إيضاح

18617.014.888705.941.513، 21القروض

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة 
أخرى

2290.097.94877.688.708

707.112.836783.630.221

القيمة الدفترية للموجودات المالية تقارب قيمتها العادلة تقريبا. ال تشكل الموجودات المالية مخاطر ائتمان جوهرية. تستحق الذمم المدينة 
التجارية من العماء الذين تم تقييمهم حول الجدارة االئتمانية قبل الدخول في معامات معهم.

31-2 العادلة للموجودات والمطلوبات
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في السوق 
 للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة 

ً
في تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحا

العادلة لالتزام مخاطر عدم الوفاء به.

عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة بيانات السوق الجديرة بالماحظة بأقصى قدر ممكن. يتم تصنيف القيم 
العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس المدخات المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي:

• المستوى 1: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.

• المستوى 2: المدخات بخاف األسعار المدرجة ضمن المستوى 1 التي يمكن ماحظتها لألصل أو االلتزام بشكل مباشر )مثال: األسعار( أو 
غير مباشر )مثال: مستمدة من األسعار(.

• المستوى 3: مدخات للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن ماحظتها )مدخات غير ملحوظة(.

تقوم المجموعة بتقييم القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة واالستثمارات بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة. يتم احتساب القيمة 
العادلة لألداة المالية المشتقة على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أساس منحنيات العائد القابلة للماحظة.

تستند القيمة العادلة لاستثمار بالقيمة العادلة من خال الربح والخسارة الى صافي قيمة الموجودات الُمرسلة من مدير الصندوق. كانت القيم 
العادلة في المستوى 2 كما يلي:
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31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

المستوى 2

2.064.0631.357.238أدوات مالية مشتقة

524.256512.303استثمارات بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة

خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، لم يكن هناك أي حركة بين المستويات.

32. التعهدات وااللتزامات المحتملة
1. في 31 ديسمبر 2018، كان لدى المجموعة خطابات اعتماد قائمة بقيمة 11.51 مليون ريال سعودي )2017: 5.06 مليون ريال سعودي( وخطابات 

ضمان بمبلغ 1.62 مليون ريال سعودي )2017: 1.96 مليون ريال سعودي( والتي تم إصدارها في سياق العمل االعتيادي.

2. بلغت النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها حتى 31 ديسمبر 2018 تقريبا 45.1 مليون ريال سعودي )2017: 15.1 مليون 
ريال سعودي(.

 

33. األمور المتعلقة بأطراف ذوي عالقة

33-1 المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين
يوضح الجدول التالي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

12.084.51110.312.017مكافآت قصيرة األجل

280.321276.787مكافآت ما بعد الخدمة

571.583546.158مكافآت نهاية الخدمة

12.936.41511.134.962

ويشمل التعويض لموظفي اإلدارة الرئيسيين الرواتب والمساهمات في خطة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المحددة.

33-2 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة
تتلخص أهم المعامات مع األطراف ذوي العاقة التي تمت في سياق العمل االعتيادي والمدرجة ضمن المعلومات المالية الموحدة بما 

يلي:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018العالقةطبيعة المعاملةأطراف ذوي عالقة

15.330245.235شركة تابعة لمساهم هامشراء مواد/ خدماتشركة مصدر لمواد البناء

مكافآت أعضاء مجلس مجلس اإلدارة
اإلدارة

2.391.1962.410.748أعضاء مجلس اإلدارة

33-3 أرصدة األطراف ذوي العالقة
فيما يلي ملخص األرصدة للمطلوب من )الى( أطراف ذوي عاقة:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018الطرف ذو العاقة

258.583210.667مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة

1.194.089948.906قروض إلى كبار موظفي اإلدارة العليا
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34. توزيعات أرباح
في 22 أبريل 2018، وافقت الجمعية العامة للشركة على توزيعات أرباح بمبلغ 0.75 ريال سعودي للسهم )2017: 0.75 ريال سعودي للسهم( بقيمة 

37.5 مليون ريال سعودي )2017: 37.5 مليون ريال سعودي(. تم دفع توزيعات األرباح في يونيو 2018 )2017: يونيو 2017(.

باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتوزيع أرباح مرحلية بناًء على تفويض الجمعية العامة إلى مجلس اإلدارة عن النصف األول من السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بمبلغ 0.50 ريال سعودي للسهم الواحد بما مجموعه 25 مليون ريال سعودي. تم دفع توزيعات األرباح في نوفمبر 

.2018

 

35. إدارة المخاطر المالية
إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر 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.

35-1 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 ومخاطر العمات ومخاطر األسعار األخرى.

35-2 مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض للمخاطر المختلفة المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للمجموعة 

وتدفقاتها النقدية. تدير المجموعة مخاطر أسعار الفائدة عبر المراقبة الدورية لمخاطر أسعار الفائدة ألدواتها المالية التي تحمل فائدة عند إبرام 
ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة.

في 31 ديسمبر 2018، إذا كانت أسعار الفائدة أعلى/ أقل بنسبة 1٪ مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن الفائدة المستقبلية على القروض 
القائمة )باستثناء القروض المتحوط لها من خال ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة( سوف تزيد/ تنقص بمبلغ 3.278.985 ريال سعودي )2017: 

3.444.587 ريال سعودي(.

35-3 مخاطر العملة
تمثل مخاطر العملة 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 الشركة بأي تعامات هامة بعمات عدا الريال السعودي، والدوالر األمريكي 
خال السنة، وبالتالي ال تتعرض المجموعة بشكل جوهري لمخاطر العمات األجنبية األخرى في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و2017. وبما 

أن الريال السعودي مربوط بالدوالر األمريكي، فإن المجموعة غير معرضة لمخاطر جوهرية في العمات األجنبية.كان التعرض لليورو غير 
جوهري في نهاية 2017.

35-4 مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.

تقوم اإلدارة بمراقبة التعرض لمخاطر االئتمان بصورة مستمرة تجاه العماء وتكون مخصصات مقابل تلك األرصدة المشكوك في تحصيلها 
باستخدام نموذج خسارة االئتمان المتوقعة. وللتخفيف من المخاطر، قامت المجموعة بوضع نظام لتخصيص أسقف االئتمان لعمائها على 

أساس تقييم شامل يستند إلى ملف للتعريف بالعميل وسجل السداد. يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة للعماء بشكل منتظم. ويتم تأمين 
معظم العماء، حيثما أمكن، عن طريق االعتمادات المستندية الداخلية ووديعة التأمين النقدي والضمانات المصرفية وضمانات التأمين. كما 
في 31 ديسمبر 2018، قامت المجموعة بتخصيص مستحقات تجارية دائنة مؤمن عليها بمبلغ 31.82 مليون ريال سعودي )2017: ال شيء( لدى بنك 

تجاري حيث حولت المجموعة كافة المخاطر والمنافع إلى أرصدة تلك المستحقات.
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إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لدى المجموعة كما في تاريخ التقرير هو كما يلي:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

موجودات مالية

156.877.366209.617.581ذمم مدينة تجارية

15.489.77816.954.131موجودات متداولة أخرى )*(

28.842.54631.015.660نقد وما يماثله

524.256512.303استثمارات قصيرة األجل

2.064.0631.357.238أدوات مالية مشتقة -عقود مقايضة أسعار الفائدة

203.798.009259.456.913

)*( تشمل الموجودات المتداولة األخرى الدفعات المقدمة للموظفين والذمم المدينة من المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية )انظر 
اإليضاح 11(.

تستحق الذمم المدينة التجارية من العماء الذين تم تقييمهم حول الجدارة االئتمانية قبل إبرام المعامات معهم. بينما يتم إيداع النقد 
واالستثمارات قصيرة األجل لدى بنوك محلية ذات سمعة جيدة. لم يكن هناك ذمم مدينة متأخرة السداد أو منخفضة القيمة من أطراف ذوي 

عاقة.

35-5 مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة في جمع األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن 

عدم القدرة على بيع األصل المالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة من خال التأكد على أساس منتظم بأن األموال 
الكافية متوفرة من خال تسهيات ائتمانية ملتزم بها للوفاء بأي التزامات مستقبلية. ال يوجد لدى المجموعة تركيز هام لمخاطر االئتمان. 

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 2018. ال 

تحتفظ المجموعة بموجودات مالية إلدارة مخاطر السيولة. وبالتالي، لم تؤخذ في االعتبار هذه المخاطر لتحليل االستحقاق.

أكثر من سنة واحدة إلى سنة واحدة  أو أقل
المجموعأكثر من خمس سنوات5 سنوات

31 ديسمبر 2018

موجودات مالية غير مشتقة

665.226.080-278.395.419386.830.661القروض

90.097.948--90.097.948ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

368.493.367386.830.661-755.324.028

31 ديسمبر 2017

موجودات مالية غير مشتقة

750.663.799-369.132.023381.531.776القروض

77.688.708--77.688.708ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

446.820.731381.531.776-828.352.507

ال يتوقع أن تحدث التدفقات النقدية المتضمنة في تحليل االستحقاق قبل وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة جوهريا. 
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36. إدارة رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة وتحقيق العوائد للمساهمين 

والمكافآت ألصحاب المصالح اآلخرين، وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس مال قوي لدعم النمو المستدام لألعمال.

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال من خال مراقبة العائد على صافي الموجودات وإجراء التعديات عليه في ضوء التغيرات في 
الظروف االقتصادية. للحفاظ على قاعدة رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين 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 والذمم الدائنة التجارية واألخرى ناقصا النقد واألرصدة لدى البنوك. يشير رأس المال إلى حقوق الملكية 

كما هو مبين في قائمة المركز المالي مضافا إليه صافي الدين.

إن نسبة المديونية هي كما يلي:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

617.014.888705.941.513القروض

90.097.94877.688.708ذمم دائنة تجارية وأخرى

3.328.3294.686.873مطلوبات متداولة أخرى

710.441.165788.317.094مجموع الدين

28.842.54631.015.660نقد وما يماثله

681.598.619757.301.434صافي الدين

500.000.000500.000.000رأس المال

83,607,62273.663.228احتياطي نظامي

-)6.816.812(أسهم الخزينة

174,522,254148,716,962أرباح مبقاة

751,313,064722,380,190حقوق الملكية

1.1020.954نسبة المديونية الرأسمالية -٪

37. أحداث الحقة لتاريخ المركز المالي
بناًء على تفويض الجمعية العامة لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح، قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعهم المنعقد في 7 مارس 2019 توزيع أرباح 

بمبلغ 25 مليون ريال سعودي للنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 كأرباح نقدية بما يعادل )0.5 ريال لكل سهم(.

38. تاريخ الموافقة على إصدار القوائم المالية
تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 7 مارس 2019.
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الحوكمة



: مجلس اإلدارة
ً
أوال

 مسؤولياته القانونية وانه 
ً
• مجلس إدارة الشركة هو المنتخب من الجمعية العامة للشركة وهو الحاكم لها والمفوض بإدارتها، ويدرك جيدا

 أمام المساهمين عن تدبير شؤون الشركة على الوجه الذي يحقق مصلحة المساهمين، وتتضمن الئحة حوكمة الشركة 
ً
المسؤول قانونيا

 مفصلة عن تشكيل مجالس اإلدارة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائه 
ً
والئحة عمل المجلس أحكاما

وواجباتهم، وتؤكد على مبدأ المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار داخل المجلس وتقنن – بشكل صارم – حاالت تعارض المصالح بين أعضائه 
 ومنهج ً لعمل مجلس اإلدارة. وُيحدد نظام الشركة األساس عدد أعضاء 

ً
والشركة، وتقرر مبادئ الصدق واألمانة، والعناية واالهتمام، كمبدأ

 بعين االعتبار حجم وطبيعة أعمال الشركة والخبرات 
ً
مجلس اإلدارة ومكافآتهم وصاحيتهم وكيفية تعينهم وانتهاء عضويتهم، آخذا

المطلوبة للعضوية.

• يتكون مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء من بينهم ثاثة أعضاء مستقلين وقد تم انتخابهم من الجمعية العامة للشركة في نوفمبر 
2016م وتستمر دورة عمل مجلس اإلدارة لمدة ثاث سنوات ميادية ويجوز إعادة انتخابه لعدة دورات.

أ( التواصل مع المساهمين والمستثمرين
من منطلق التزام مجلس اإلدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة لتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، 

يم هذه المعلومات في الوقت المناسب وتحديثها بانتظام، كثفت الشركة من جهودها في التواصل مع المساهمين ومع نطاق أوسع  وتقدَّ
من المستثمرين بهدف تعزيز قاعدة ملكيتها بنسبة أكبر من المستثمرين طويلي األجل. 

حققت الشركة نسبة مشاركة مثالية في مؤتمرات المستثمرين المحلية والدولية حيث شاركت في 6 مؤتمرات خال عام 2018. 

قامت إدارة عاقات المستثمرين بتعزيز محتوى بياناتها والصحفية على مدار العام عن طريق زيادة كمية وجودة المعلومات المتاحة لعامة 
 لما تم اإلفصاح عنه لجميع المساهمين.

ً
المستثمرين، وفقا

تبنت الشركة عقد مؤتمر صحفي هاتفي مع المستثمرين عقب إعان نتائجها بداية من إعان نتائج الربع األول من عام 2018 مما أتاح فرصة 
أكبر للمستثمرين والمحللين الماليين للتواصل المباشر مع اإلدارة للحصول على إجابات وافية ألسئلتهم حول النتائج المعلن عنها.

ترفع إدارة عاقات المستثمرين تقرير دوري إلى مجلس اإلدارة عن أنشطتها المختلفة وتحيطهم دائما بآراء واستفسارات المساهمين 
والمستثمرين سواء بالتواصل المباشر أثناء المؤتمرات واللقاءات أو عن طريق البريد االلكتروني المخصص لذلك كما تنظم إدارة عاقات 

المستثمرين زيارات ميدانية للمساهمين والمستثمرين لمرافق الشركة لاطاع على اعمالها عن كثب.

تعاقدت الشركة مع شركة “كلوزر” “Closir” وهي منصة الكترونية تسهل الوصول ألنماط خاصة من المستثمرين العالميين وتعد مبكو هي 
 في تطبيق أحدث تكنولوجيات التواصل مع المستثمرين كما 

ً
أول شركة في السوق السعودي التي تتعاقد مع “كلوزر” وحققت بذلك سبقا

قامت الشركة بعقد عدة اجتماعات في لندن من خال “كلوزر” ونتج عن ذلك دعم مستوى الوعي عن الشركة واالقتصاد السعودي لدى 
هؤالء المستثمرين والذي أستثمر بعضهم بالفعل في أسهم الشركة، كما أصدر البنك السعودي الفرنسي تغطية تحليلية على شركة مبكو 

مما يعد إضافة هامة لنطاق تحليل الشركة األساسي.

ب( من أهم مسؤوليات مجلس اإلدارة ومهامه ما يلي:
• وضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد 

البشرية والمالية الازمة لتحقيق ذلك، وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها.

اإلشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعاقاتها 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 وسامة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية المعمول بها.  •
إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطاع بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.  •

ج( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف العضوية.
صفة العضويةالمنصبالسم

غير تنفيذيرئيس المجلسأ. عماد عبدالقادر المهيدب
غير تنفيذينائب الرئيسم. عبداهلل عبد الرحمن المعمر

غير تنفيذيعضوأ. عبد االله عبداهلل أبونيان
غير تنفيذيعضوأ. خالد صالح الخطاف

غير تنفيذيعضوأ. طارق مطلق المطلق
مستقلعضوأ. أحمد مبارك الدباسي
مستقلعضوأ. وليد إبراهيم شكري*

مستقلعضوأ. مصعب سليمان المهيدب
 من عضو مجلس اإلدارة السيد/ فيصل السقاف. 

ً
* تم تعين السيد/ وليد أبراهيم شكري بتاريخ 23 مايو 2018م بدال
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د( الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه: 
 لموقعه في أعلى 

ً
 نظرا

ً
نظام تقييم أداء مجلس اإلدارة يأتي في سياق الحوكمة حيث أنه الوحدة التنظيمية الوحيدة التي يتم تقييمها ذاتيا

الهيكل التنظيمي، وقد أعتمد مجلس اإلدارة – بناًء على اقتراح لجنة الترشيحات – اآلليات الازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة 
 وذلك من خال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية 

ً
التنفيذية سنويا

د جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وقد تم إجراء التقييم  أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدَّ
 لسياسة تقييم األداء المعتمدة وتم عرض نتائج التقييم على المجلس.

ً
السنوي للمجلس ولجانه من قبل لجنة المكافآت والترشيحات وفقا

 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.
ً
ه( أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

أ. عماد عبد القادر عبدالمحسن المهيدبأسم عضو مجلس اإلدارة

أسماء الشركات التي يكون 
 في 

ً
عضو مجلس اإلدارة عضوا

مجالس إداراتها الحالية أو من 
مديريها

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة  
/ غير مدرجة ذات 
مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

 في مجالس 
ً
اإلدارة عضوا

إداراتها السابقة أو من 
مديريها

داخل 
المملكة

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة  
/ غير مدرجة ذات 
مسؤولية محدودة

داخل أموال األجيال التجارية
داخل المتحدة للسكرمسؤولية محدودةالمملكة

مسؤولية محدودةالمملكة

داخل ميار لألغذية
خارج المتحدة للسكر - مصر مسؤولية محدودةالمملكة

مسؤولية محدودةالمملكة

خارج أسمنت البادية
شركة عماد عبد القادر مساهمة مقفلةالمملكة

المهيدب
داخل 

مسؤولية محدودةالمملكة

داخل المتحدة لألعاف
داخل ميار لألغذيةمسؤولية محدودةالمملكة

مسؤولية محدودةالمملكة

تجميع وتدوير المخلفات 
)واسكو(

داخل 
تشغيل وتطوير المدن مسؤولية محدودةالمملكة

الصناعية
داخل 

مسؤولية محدودةالمملكة

داخل المهيدب القابضة
داخل مجموعة صافوالمسؤولية محدودةالمملكة

مسؤولية محدودةالمملكة

المسيرة الدولية لاستثمارات 
الصناعية

داخل 
المهيدب للمقاوالت مسؤولية محدودةالمملكة

)شركة ثبات(
داخل 

مسؤولية محدودةالمملكة

السعودية الستيراد وتصدير 
الورق 

داخل 
الشامية للتطوير مسؤولية محدودةالمملكة

العمراني
داخل 

مسؤولية محدودةالمملكة

داخل تنمية المحافظات
جدة للتنمية والتطوير مساهمة مقفلةالمملكة

العمراني 
داخل 

مسؤولية محدودةالمملكة

داخل المتحدة لصناعة األعاف
التوفيق للصناعات مسؤولية محدودةالمملكة

الباستيكية واألكياس
داخل 

مسؤولية محدودةالمملكة

داخل عبد القادر المهيدب وأوالده
المتحدة للصناعات مساهمة مقفلةالمملكة

التعدينية
داخل 

مساهمة مقفلةالمملكة

داخل مصدر لمواد لبناء
 شركة االستثمارات مساهمة مقفلةالمملكة

التعدينية المتحدة 
داخل 

مسؤولية محدودةالمملكة

شركة عماد عبد القادر 
المهيدب

داخل 
 مسؤولية محدودةالمملكة
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م. عبداهلل عبد الرحمن المعمرأسم عضو مجلس اإلدارة

أسماء الشركات التي يكون 
 
ً
عضو مجلس اإلدارة عضوا

في مجالس إداراتها الحالية 
أو من مديريها

داخل المملكة 
خارج المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة  
/ غير مدرجة ذات 
مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس اإلدارة 
 في مجالس إداراتها 

ً
عضوا

السابقة أو من مديريها

داخل المملكة
خارج المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة  
/ غير مدرجة ذات 
مسؤولية محدودة

المسيرة الدولية لاستثمارات 
مساهمة مدرجةداخل المملكةالسعودية لصناعة الورق مسؤولية محدودةداخل المملكةالصناعية

السعودية للطباعة مسؤولية محدودةداخل المملكةالمتحدة لألعاف
مساهمة مدرجةداخل المملكةوالتغليف

تجميع وتدوير المخلفات 
مسؤولية محدودةداخل المملكة)واسكو(

مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة اإلنجازات المتخصصة
مسؤولية محدودةداخل المملكةالمتحدة لصناعة األعاف
مسؤولية محدودةداخل المملكةالسرايا لاستثمار القابضة

  

أ. عبد االله عبداهلل أبونيانأسم عضو مجلس اإلدارة

أسماء الشركات التي يكون 
 
ً
عضو مجلس اإلدارة عضوا

في مجالس إداراتها الحالية 
أو من مديريها

داخل المملكة 
خارج المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 
/ غير مدرجة ذات 
مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس اإلدارة 
 في مجالس إداراتها 

ً
عضوا

السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة  
/ غير مدرجة ذات 
مسؤولية محدودة

قطر ألفا باطون للخرسانة مساهمة مقفلةداخل المملكةبرج رافال
الجاهزة

خارج 
مسؤولية محدودةالمملكة

مساهمة مقفلةداخل المملكة إثراء كابيتال
مساهمة مدرجةداخل المملكة الحسن غازي إبراهيم شاكر

مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة لفانا القابضة 
مسؤولية محدودةداخل المملكةمجموعة شركات أبونيان

مسؤولية محدودةداخل المملكةحلول االتصاالت
مساهمة مقفلةداخل المملكةرافال للتطوير العقاري

مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة إلـ جي شاكر
مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة عبداإلله عبداهلل أبونيان

   

أ. أحمد مبارك الدباسيأسم عضو مجلس اإلدارة

أسماء الشركات التي يكون 
 
ً
عضو مجلس اإلدارة عضوا

في مجالس إداراتها الحالية 
أو من مديريها

داخل المملكة
خارج المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة  
/ غير مدرجة ذات 
مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس اإلدارة 
 في مجالس إداراتها 

ً
عضوا

السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة 

خارج 
المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة  
/ غير مدرجة ذات 
مسؤولية محدودة

الشركة السعودية ألنابيب 
الشركة السعودية ألنابيب مساهمة مدرجةداخل المملكةالصلب

مساهمة مدرجةداخل المملكةالصلب

صناعات التيتانيوم والفوالذ 
مسؤولية محدودةداخل المملكةالمحدودة

المنشآت ثاثية األبعاد 
مسؤولية محدودةداخل المملكةالمحدودة
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أ. مصعب سليمان المهيدبأسم عضو مجلس اإلدارة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

 في مجالس 
ً
اإلدارة عضوا

إداراتها الحالية أو من 
مديريها

داخل 
المملكة 

خارج المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة 
/ غير مدرجة ذات 
مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

 في 
ً
اإلدارة عضوا

مجالس إداراتها السابقة 
أو من مديريها

داخل المملكة 
خارج المملكة

الكيان القانون 
مساهمة مدرجة  
/ غير مدرجة ذات 
مسؤولية محدودة

مساهمة مقفلةداخل المملكةالمخازن الكبرىمساهمة مقفلةداخل المملكةشركة مصدر لمواد لبناء
مساهمة مقفلةخارج المملكةأسمنت الباديةمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة الحسن غازي شاكر

غولدمان ساكس 
الشركة اللطيفة مساهمة مقفلةداخل المملكةالسعودية

مساهمة مقفلةداخل المملكةللمقاوالت

مصدر للتجهيزات الفنية مساهمة مدرجةداخل المملكةدور للضيافة 
مساهمة مقفلةداخل المملكةالتجارية

المهيدب للتجهيزات مساهمة مقفلةداخل المملكةإنديفور السعودية 
مساهمة مقفلةداخل المملكةالفنية

مساهمة مقفلةخارج المملكةشركة الريان 
دار اإلبداع لاستثمار 

مساهمة مقفلةداخل المملكةوالتطوير العقاري

شركة آصاله للتطوير 
مساهمة مقفلةداخل المملكةالعقاري

   
و( المؤهل العلمي والخبرات ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيين:

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة.المؤهل العمليالمنصباالسم

أعضاء مجلس اإلدارة
أ. عماد عبدالقادر 

المهيدب
بكالوريوس تجارة :رئيس مجلس االدارة

درجة الدكتوراه
الفخرية

من المؤسسين ورئيس مجلس دارة شركة الشرق 
األوسط لصناعة وإنتاج الورق، نائب رئيس

مجلس اإلدارة لمجموعة المهيدب لاستثمارات 
المتعددة. خبرة في أعمال الشركة ومجال التجارة 
وإدارة األعمال واالستثمار وإدارة الشركات وعضوية 

مجالس اإلدارة. عضو مجلس إدارة ومجلس المديرين 
في العديد من الشركات والغرف التجارية،

م. عبداهلل عبد الرحمن 
المعمر

نائب الرئيس -رئيس اللجنة 
التنفيذية – عضو لجنة المكافآت 

والترشيحات

بكالوريوس في الهندسة 
الصناعية جامعة الملك 

سعود-ماجستير في 
إدارة األعمال جامعة 

الملك فهد

من المؤسسين ولديه خبرة كبيرة في أعمال الشركة 
ونائب رئيس مجلس اإلدارة بشركة مبكو ولديه

 )العضو 
ً
أكثر من 25 عام خبرة في الصناعة -وسابقا

المنتدب لشركة مبكو -عضو مجلس إدارة بالشركة 
السعودية للطباعة والتغليف -نائب مدير ثم مدير عام 

الشركة السعودية لصناعة الورق(.
أ. عبد االله عبداهلل 

عضو مجلس اإلدارة – واللجنة أبونيان
التنفيذية

تولي العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في بكالوريوس في االقتصاد
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 ومهارات عالية في اإلدارة والتخطيط 

 )مساعد مدير االستثمار ببنك 
ً
االستراتيجي-وسابقا

سامبا –عضو مجلس أدارة شركة قطر ألفا باطون 
للخرسانة الجاهزة.

عضو مجلس إدارة – واللجنة أ. خالد صالح الخطاف
التنفيذية - رئيس لجنة المراجعة 

بكالوريوس محاسبة - 
ماجستير اإلدارة

المالية ومحاسبة من
جامعة كولورادو-
شهادة المحاسبة

القانونية األمريكية
- دبلوم اقتصاد

تطبيقي

الرئيس التنفيذي لشركة لفانا القابضة لاستثمارات 
المتعددة -عضوية العديد من مجالس إدارة 

الشركات المساهمة وكذلك في اللجان المنبثقة عن 
المجلس - خيرة باالستثمار والتحليل المالي المتقدم 

 (الرئيس 
ً
واالستراتيجية والقيادة والحوكمة - وسابقا

التنفيذي والعضو المنتدب لشركة نومورا السعودية 
-المدير المالي السابق لشركة السوق السعودية لمالية 

(تداول) - مؤسسة النقد العربي السعودي إدارة 
االستثمار - المؤسسة الدولية لضمان االستثمار بالبنك 

الدولي بواشنطن - إدارة الخزينة(
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الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة.المؤهل العمليالمنصباالسم
أ. مصعب سليمان 

المهيدب
عضو مجلس إدارة واللجنة 

التنفيذية ولجنة المراجعة
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 – مدير عام شركة 
مصدر لمواد البناء ويشغل عضوية مجلس اإلدارة 

في العديد من الشركات داخل وخارج المملكة - 
 )المخازن الكبرى – اسمنت البادية – • الشركة 

ً
وسابقا

اللطيفية للمقاوالت.
أ. أحمد مبارك 

الدباسي
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة 

المكافآت والترشيحات 
بكالوريوس أدارة أعمال 

من جامعة تمبل 
بالواليات المتحدة 

األمريكية

34 عام خبرة في الشركات الصناعية والعضوية في 
مجالس اإلدارة واللجان العضو المنتدب للشركة 

السعودية ألنابيب الصلب   وعضو مجلس المديرين 
في شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ – شركة 

المنشآت ثاثية األبعاد- وسابقا شغل منصب الرئيس 
التنفيذي والمدير العام للشركة السعودية ألنابيب 

الصلب.
أ. وليد إبراهيم 

شكري
عضو مجلس إدارة ولجنة 

المراجعة
بكالوريوس اإلدارة 
الصناعية تخّصص 

محاسبة من جامعة 
الملك فهد للبترول 

والمعادن -محاسب 
قانوني معتمد في 

السعودية، الواليات 
المتحدة األمريكية 

يشغل عضوية مجلس اإلدارة ولجان المراجعة وإدارة 
المخاطر في عدة شركات داخل وخارج المملكة 

خبرة في اعمال المراجعة والتدقيق ، خبرة في 
التخطيط والتنظيم واإلشراف على خدمات المراجعة 
 )الشريك التنفيذي - للجريد وشركاه 

ً
المقدمة - وسابقا

برايس وترهاوس كوبرز العالمية – مدير أول لشركة 
ديلويت توش السعودية ، مستشار سابق آلرنست 

آنديونغ، عضو مجلس إدارة في الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين، عضو سابق في لجنة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية بالمنطقة 

الشرقية وممثل المملكة العربية السعودية في 
الجمعية العامة لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول 

مجلس التعاون الخليجي(.
أ. طارق مطلق 

المطلق
بكالوريوس إدارة األعمال عضو مجلس إدارة

من الجامعة األمريكية 
بواشنطن 

المدير العام لشركة مفروشات المطلق، نائب الرئيس 
إلدارات االستثمار المحلية والتطوير العقاري لصندوق 

 )مدير عام إقليمي 
ً
االستثمارات العامة- وسابقا

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،  رئيس مجلس ادارة  

اسمنت القصيم.
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الـبـيـــــئـة
المجتمع

المنـتــــج 

أعضاء اللجان من خارج المجلس
بكالوريوس هندسة عضو لجنة المكافآت والترشيحاتم. عمر محمد سراج

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 أدارة الوطنية لتصنيع وسبك 
المعادن.

الخبرات العملية والوظائف الحالية والسابقة.المؤهل العمليالمنصباالسم

كبار التنفيذيين
م. سامي علي 

الصفران
بكالوريوس كيمياء الرئيس التنفيذي

صناعية عام 1992م
الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2012م وحتى تاريخه 
 )مدير عام الشركة منذ عام 2005م - نائب المدير 

ً
سابقا

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

شركة نالكو السعودية.
د. محمد صالح 

درويش
بكالوريوس تجارة - الرئيس المالي

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 
 )الرئيس المالي ألسمنت 

ً
واالندماج واالستحواذ-سابقا

القصيم -الرئيس المالي لمجموعة إشراقة لاستثمار 
بدبي -الرئيس المالي لمجموعة خماس لاستثمار 

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

م. وديع محمد 
مليباري

بكالوريوس كيمياء رئيس العمليات
صناعية عام 1992م

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

ً
– سابقا

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

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

بكالوريوس الهندسة رئيس واسكوم. نجيب فقيه محمد
الكيميائية 1991م

خبرة في أعمال الشركة التابعة واسكو من 14 عام 
 )المدير العام لمصنع دوباس الشرق بدبي 

ً
- سابقا

- نائب الرئيس لقطاع التغليف بمجموعة صافوال – 
مراقب مشاريع ب شركة المهندسون المتحدون بجدة 

- مهندس إنتاج وردية بمصنع كلوركس جدة( 
م. عبد العزيز بشير 

الجزار
ًخبرة في أعمال الشركة التابعة واسكو من 14 عام بكالوريوس هندسة نظممدير عام

-مساعد مدير فرع البنك العربي بجدة سابقا

ز( اجتماعات مجلس اإلدارة ونسبة الحضور:

نسبة الحضورالتسلسل الزمني الجتماعات المجلس خالل العام 2018االسم
2 ديسمبر30 سبتمبر7 مايو4 مارس

100٪حضرحضرحضرحضرأ. عماد عبدالقادر المهيدب
75٪لم يحضرحضرحضرحضرم. عبداهلل عبد الرحمن المعمر

100٪حضرحضرحضرحضرأ. عبد االله عبداهلل أبونيان
100٪حضرحضرحضرحضرأ. خالد صالح الخطاف

100٪حضرحضرحضرحضرأ. مصعب سليمان المهيدب
---لم يحضرحضرأ. فيصل عمر السقاف*
100٪حضرحضرحضرحضرأ. أحمد مبارك الدباسي
-حضرحضر--أ. وليد إبراهيم شكري*
100٪حضرحضرحضرحضرأ. طارق مطلق المطلق

 عنه بتاريخ 23 مايو 2018.
ً
* مع العلم ان األستاذ/ فيصل عمر السقاف استقال من عضوية المجلس وتم تعين األستاذ/ وليد إبراهيم شكري بدال

 للجدول أعاه.
ً
و( أخر تاريخ إلنعقاد الجمعية العامة للشركة بتاريخ 29 أكتوبر 2018 وعقد مجلس إدارة اجتماع بتاريخ 2 ديسمبر 2019 وفقا
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: لجان مجلس اإلدارة
ً
ثانيا

ل مجلس إدارة الشركة لجنة المكافآت 
ّ

من أجل ضمان األداء األمثل إلدارة الشركة، ومساعدة مجلس اإلدارة على أداء دوره في إدارة الشركة شك
والترشيحات واللجنة التنفيذية وأوصي للجمعية العامة بتشكيل لجنة المراجعة ووافقت على تشكيلها بتاريخ 10 نوفمبر 2016م، وتم أعادة تشكيلها 

 إلجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة 
ً
بتاريخ 23 مايو 2018م بعد إستقالة عضو وتعين عضو آخر محله، ويتم تشكيل اللجان وفقا

كل لجنة ومدة عملها والصاحيات المخولة لها خال هذه المدة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليه، وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بما 
تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية، وعلى مجلس اإلدارة أن يتابع عمل هذه اللجان بانتظام للتحقق من ممارستها األعمال 

الموكلة إليها، وكل لجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة، وال يخّل ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك األعمال وعن الصاحيات أو 
السلطات التي فوضها إليها، وتلتزم الشركة بتعيين عدد كاٍف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهام التي قد ينشأ 
عنها حاالت تعارض في المصالح، كالتأكد من سامة التقارير المالية وغير المالية، ومراجعة صفقات األطراف ذوي العاقة، والترشيح لعضوية 

مجل اإلدارة، وتعيين كبار التنفيذيين، وتحديد المكافآت، ويلتزم رؤساء وأعضاء هذه اللجان بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام 
بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحتهم الشخصية.

أ( لجنة المراجعة 
تتكون اللجنة من ثاث أعضاء من مجلس اإلدارة من ضمنهم أثنين مستقلين وجميعهم لديهم خبرة في األمور المالية والمحاسبية. تختص 
اللجنة بالرقابة على أعمال الشركة والتحقق من سامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها والتحقق من التزام الشركة 

باللوائح واألنظمة المتبعة وجودة إدارة المخاطر 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 والتعامات المقترحة مع األطراف ذوي العاقة وتقديم المرئيات لمجلس اإلدارة.

أعضاء اللجنة وسجل الحضور 

التسلسل الزمني الجتماعات اللجنة خالل العام 2018المنصباالسم
الحضور

02 ديسمبر28 أكتوبر29 يوليو03 مايو04 مارس
5حضرحضرحضرحضرحضررئيس اللجنةأ. خالد صالح الخطاف

1----حضررئيس اللجنةأ. فيصل عمر السقاف *
3حضرحضرحضر--عضوأ. وليد أبراهيم شكري *

أ. مصعب سليمان 
المهيدب

5حضرحضرحضرحضرحضرعضو

* تم تغير تشكيل اللجنة بتاريخ 23 مايو 2018م وذلك باستقالة رئيس اللجنة السابق األستاذ/ فيصل عمر السقاف وتعين األستاذ/ وليد إبراهيم 
شكري بدال منه وترأس اللجنة األستاذ/ خالد صالح الخطاف منذ ذلك التاريخ.

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: 
• لمشاركة في إعداد سياسات لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس واإلدارة التنفيذية، وتوضيح العاقة بين المكافآت 

والسياسات، المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.
 للسياسة المعتمدة.

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

 للسياسات والمعايير المعتمدة، اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية 
ً
• التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا

في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
• إعداد وصف للقدرات والمؤهات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

• المراجعة السنوية لاحتياجات الازمة 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 استقال 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.
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الـبـيـــــئـة
المجتمع

المنـتــــج 

أعضاء اللجنة وسجل الحضور 

الحضورالتسلسل الزمني الجتماعات اللجنة خالل العام 2018المنصباالسم
30 ديسمبر30 سبتمبر06 مايو

3حضرحضرحضررئيس اللجنةأ. أحمد مبارك الدباسي
3حضرحضرحضرعضوم. عبداهلل عبد الرحمن المعمر

3حضرحضرحضرعضوم. عمر محمد سراج 

ج( اللجنة التنفيذية
الهدف من تشكيل اللجنة مساعدة مجلس اإلدارة في أداء مسؤولياته والرقابة على أعمال الشركة التشغيلية واإلدارية واإلشراف على اإلدارة 

التنفيذية للشركة وتقديم التوصيات ومراجعة الدراسات الازمة في األمور االستراتيجية واألهداف العامة للشركة واالستثمارات، وبصفة عامة توفير 
تواجد المجلس فيما بين إجتماعاته بهدف توفير القدرة على االستجابة السريعة في الحاالت الطارئة باإلضافة إلى مساعدة 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 عاقة لمراقبة األداء التشغيلي والمالي للشركة وقطاعاتها.
• 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. 

.
ً
 وأفقيا

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

أعضاء اللجنة وسجل الحضور 

الحضورالتسلسل الزمني الجتماعات اللجنة خالل العام 2018 المنصباالسم
23 ديسمبر26 سبتمبر31 مايو1 مارس

م. عبداهلل عبد 
الرحمن المعمر

4حضرحضرحضرحضررئيس اللجنة

أ. عبداإلله عبداهلل 
أبونيان

4حضرحضرحضرحضرعضو

أ. خالد صالح 
الخطاف

4حضرحضرحضرحضرعضو

أ. مصعب سليمان 
المهيدب

4حضرحضرحضرحضرعضو

: وصف لمصالح أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وزوجاتهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة:
ً
ثالثا

االسمم
صافي التغير نهاية العام 2018مبداية العام 2018م

نسبة التغيرخالل العام
أدوات ديناألسهمأدوات ديناألسهم

أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القصر أن وجد
2475٪2.475.000-1000-2.476.000عماد عبد القادر المهيدب1
---4.750.000-4.750.000عبد اهلل عبد الرحمن المعمر2
---1000-1000عبد اإلله عبد اهلل أبونيان3
---1000-1000وليد إبراهيم شكري4
227٪21,765-22,765-1000أحمد مبارك الدباسي5
-----1000طارق مطلق المطلق6
---1000-1000خالد صالح الخطاف7
---1000-1000مصعب سليمان المهيدب8

كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر أن وجد
41٪72.000-249.027-177.027سامي على يوسف الصفران1
نهى إبراهيم الخوفي )زوجة 2

الرئيس التنفيذي(
7.370-19.870-12.500٪170
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: سياسة المكافآت والتعويضات 
ً
رابعا

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 إخال 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 واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء  • أن تقدَّ

المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل.
د المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات،  • أن تحدَّ

ومستوى األداء.
• األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من أرتفاع غير مبرر للمكافآت 

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

عد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيينات الجديدة.
ُ
• أن ت

• 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 استغال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

 اشترتها الشركة.
ً
 أم أسهما

ً
 جديدا

ً
• تنظيم منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء أكانت إصدارا

 للمعايير التالية:
ً
• تم تحديد ومنح المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان بناء على السياسة المعتمدة من الجمعية العامة ووفقا

 لما نص عليه نظام الشركة األساس مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وبشرط أال يتجاوز ما يحصل عليه كل عضو حدود ما نص عليه نظام 
ً
• وفقا

الشركات ولوائحه، تحدد لوائح عمل اللجان مكافآت أعضاء اللجنة وبدالت الحضور.
• تناسب المكافأة مع حجم مشاركة االعضاء في النشاطات المرتبطة بعمل المجلس أو اللجنة المنبثقة عن المجلس.

• أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها باإلضافة إلى األهداف المحددة 
من قبل مجلس اإلدارة والمراد تحقيقها خال 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 واستقاله 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 

 لنظام الشركات ونظام الشركة 
ً
 في مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، وفقا

ً
يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوا

األساس.
• إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره ثاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر 

مشروع، فا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن 
تلك الفترة.

 للمعايير التالية:
ً
• تم تحديد ومنح المكافآت لإلدارة التنفيذية بناء على السياسة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة ووفقا

• 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 

 لنظام الشركات.
ً
أسهم بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

• تشمل معايير األداء الرئيسية على مستوى الشركة مجموعة من األهداف قصيرة األجل وأخرى طويلة األجل وتشمل مؤشرات الربحية 
والماءة 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 مائمة 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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الـبـيـــــئـة
المجتمع

المنـتــــج 

ج( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

األسماء

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

221,000---200,00012,0009,000أ. أحمد مبارك الدباسي
115,000---100,0006,0009,000أ. وليد إبراهيم شكري

239,000---200,00012,00027,000أ. مصعب سليمان المهيدب
592,000---517,00030,00045,000المجموع لألعضاء المستقلين

50,000262,000---200,00012,000أ. عماد عبدالقادر المهيدب
230,000---200,0009,00021,000م. عبداهلل عبد الرحمن المعمر

224,000---200,00012,00012,000أ. عبد االله عبداهلل أبونيان
239,000---200,00012,00027,000أ. خالد صالح الخطاف

212,000----200,00012,000أ.  طارق مطلق المطلق 
50,0001,167,000--1000,00057,00060,000المجموع لألعضاء غير التنفيذيين

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

د( مكافآت أعضاء لجان مجلس اإلدارة

األسماء
المكافآت الثابتة 

)عدا بدل حضور الجلسات(
المجموعبدل حضور جلسات

50,0009,00059,000أ. أحمد مبارك الدباسي
122,5009,000131,500أ. وليد إبراهيم شكري

100,00027,000127,000أ. مصعب سليمان المهيدب
272,50045,000317.500  المجموع لألعضاء للمستقلين
100,00021,000121,000م. عبداهلل عبد الرحمن المعمر

50,00012,00062,000أ. عبداالله عبداهلل أبونيان
150,00027,000177,000أ. خالد صالح الخطاف

100,0004,500104,500م. عمر محمد نجار )من خارج المجلس(
400,00064,500464,500   المجموع لألعضاء لغير التنفيذيين

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

هـ( مكافآت كبار التنفيذيين )األرقام باأللف ريال(

خمسة من كبار التنفيذيين ممن 
تلقوا أعلي المكافآت والتعويضات 

من ضمنهم الرئيس التنفيذي 
والرئيس المالي.

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

ب
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ر
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12,937-3,062572--5,3683,4384979,3032.519543إجمالي المبالغ المدفوعة

و( أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة خالل العام 2018 م.

سبل العالجالجهة الموقعة للعقوبةأسباب العقوبةنوع العقوبة
انتهاء الترخيص البيئي – تجاوزات غرامة مالية منخفضة

في انبعاثات الغازات عن الحد 
المسموح

الهيئة العامة لألرصاد وحماية 
البيئة

تم تجديد الترخيص البيئي 
– ومعالجة تجاوزات انبعاثات 

الغازات

ي( بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خالل العام 2018م:
خال العام 2018 تم شراء 300 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة )6.816,812( ريال بعد موافقة الجمعية العامة على ذلك وتم تخصيص األسهم 

لبرنامج أسهم الموظفين بعد تحويلها من أسهم خزينة الى المحفظة المخصصة ألسهم الموظفين وال تتمتع هذه األسهم بحق التصويت 
على بنود إجتماعات الجمعية العامة للشركة.

83 مبكو | التقرير السنوى لعام ٢٠١٨



: إقرارات مجلس اإلدارة خالل العام 2018 م.
ً
خامسا

اإلقرارالفقرة م
توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده - الشركة 1

لديها أدارة للمراجعة الداخلية منذ العام 2013م.
ال تنطبق

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها 2
بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائل أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك 

التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها.

ال تنطبق

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة 3
وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة )45( من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي 

تغيير في تلك الحقوق خال السنة المالية األخيرة.

ال تنطبق

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق 4
مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

ال تنطبق

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق 5
اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

ال تنطبق

وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لاسترداد، وقيمة األوراق المالية 6
المتبقية، مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

 
ً
صفحة )17( رابعا

الفقرة )ي( 
ال تنطبق بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.7
ال تنطبقبيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.8

كما يقر مجلس اإلدارة بما يلي:
عدت بالشكل الصحيح.9

ُ
أ. أن سجات الحسابات أ

فذ بفاعلية.
ُ
عد على أس سليمة ون

ُ
ب. أن نظام الرقابة الداخلية أ

ج. أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
بأنه ال يوجد أي اختافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.10
ن من أجلها.11 لم يتم التوصية باستبدال مراجع الحسابات خال العام 2018م قبل انتهاء الفترة المعيَّ
 لتقريره عن العام المالي 2018م.12

ً
ال توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة وفقا

لم يقدم مراجع الحسابات إلى خدمات استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب بهذه الخصوص.13
لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة لانعقاد خال العام المالي 14

2018م.
لم يتلق رئيس مجلس اإلدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من األعضاء أو أكثر خال العام 15

المالي 2018م.
تؤكد الشركة أنها لم تتسلم أي طلب من مساهمين يملكون 5٪ من رأس المال أو أكثر بانعقاد الجمعية 16

العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خال العام المالي 2018م.
لم يتلق رئيس مجلس اإلدارة باغ من أي عضو من أعضاء المجلس بخصوص مصالح له في أي تعامات مع 17

الشركة ولم يطلب أي منهم ترخيص بممارسة أعمال منافسة، )بإستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا التقرير 
بخصوص المعامات مع األطراف ذوي العاقة(.

تؤكد الشركة بأنها لم تضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة 18
بموجب األنظمة واللوائح.

لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قروض يعقدها أي 19
منهم مع الغير.

لم يقم مجلس اإلدارة بإبراء أي من مديني الشركة من التزاماتهم خال العام المالي 2018م.20

: توصيات وقرارات مجلس اإلدارة الهامة خالل العام المالي 2018م.
ً
سادسا

التسلسل الزمني ألهم قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة خال العام 2018م.

• قرار اعتماد القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المالية 2017م بتاريخ 04 مارس 2018م بناء على توصية لجنة المراجعة.
• قرار اعتماد تقرير مجلس اإلدارة السنوي ونموذج اإلفصاح رقم )8( عن العام المالي 2017م بتاريخ 04 مارس 2017م.

• توصية مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2018م بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2017م على السادة المساهمين 
بقيمة 75 هللة للسهم حسب األنظمة واللوائح وبلغ إجمالي المبلغ الموزع 37,500,000 ريال.

• قرار إعتماد تعديل لوائح الحوكمة بالشركة بتاريخ 07 مايو 2018م بناء على توصية لجنة المراجعة.
• قرار اعتماد سياسة تقييم األداء لمجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية بتاريخ 07 مايو 2018م بناء على توصية لجنة الترشيحات.

• قرار اعتماد القوائم المالية األولية للربع األول من العام المالي 2018م بتاريخ 08 مايو 2018م بناء على توصية لجنة المرجعة.
• قرار قبول استقالة عضو في المجلس وفى لجنة المراجعة وتعين عضو جديد في المركز الشاغر في المجلس واللجنة وإعادة تشكيل لجنة 

المراجعة بناء على التغيرات بتاريخ 23 مايو 2018م.

• قرار اعتماد القوائم المالية األولية للربع الثاني من العام المالي 2018م بتاريخ 30 يوليو 2018م بناء على توصية لجنة المرجعة.
• قرار دعوة الجمعية العامة لانعقاد للتصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين عن العام المالي 2018 
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بتاريخ 2 أكتوبر 2018م.

• قرار اعتماد القوائم المالية األولية للربع الثالث من العام المالي 2018م بتاريخ 30 أكتوبر 2018م بناء على توصية لجنة المرجعة.
• قرار توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بقيمة 50 هللة للسهم عن النصف األول من العام المالي 2018م بتاريخ 30 أكتوبر 2018م حسب األنظمة 

واللوائح وبلغ أجمالي المبلغ الموزع 25,000,00 ريال.

• قرار اعتماد التعديل الثالث لمصفوفة الصاحيات المالية واإلدارية بناء على توصية لجنة المراجعة بتاريخ 2 ديسمبر 2018م
• قرار اعتماد تعديل السياسات المالية للشركة بناء على توصية لجنة المراجعة بتاريخ 2 ديسمبر 2018م.

: نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها
ً
سابعا

•  تعد شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )مبكو( إحدى أكبر الشركات المتخصصة في صناعة الورق المعاد تدويره في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا، ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنتاج ورق التعبئة والتغليف والورق الصناعي، 

وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات للعديد من القطاعات ومنها: -
1( قطاع التعبئة والتغليف

ورق الكرتون: يستخدم في صناعة صناديق الكرتون لتعبئة المواد الغذائية واإللكترونيات والعديد من اإلستخدامات.
ورق األنابيب الكرتونية: يستخدم في مجال واسع من الصناعات بما في ذلك لفائف المنسوجات ومصانع الورق وغيرها. 

2( قطاع األثاث
ورق عالي التشرب لصناعة الفورميكا: يستخدم على أسطح األثاث، بما في ذلك المكاتب وخزائن المطبخ واألبواب. 

3( قطاع البناء والتشييد
ورق األلواح الجبسية: يستخدم هذا المنتج لتصنيع ألواح الجبس والذي يستخدم في الحوائط واألسقف المُعلقة.

 على تطوير نشاطها لتلبية متغيرات 
ً
• تراعي الشركة أعلى معايير الجودة العالمية من حيث اإلستدامة البيئية والكفاءة التشغيلية وتعمل دائما

وإحتياجات السوق. 

• حصلت الشركة على شهادات عدة من منظمات عالمية لتطبيقها معايير األيزو العالمية مثل شهادة )ISO( & )ISO14001( & )9001 ISO 45001(  & شهادة 
.ISEGA شهادة & FSC

.
ً
• تمتلك الشركة في مصنعها الكائن بمدينة جدة ثاثة خطوط إلنتاج الورق بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون طن سنويا

• ويعزز موقع الشركة االستراتيجي بالقرب من ميناء جدة اإلسامي قدرتها على وصول منتجاتها لمجموعة واسعة من األسواق الرئيسية في 
الشرق األوسط وشمال افريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب آسيا وأوروبا وامريكا.

• وتستثمر الشركة بشكل مكثف في مجال البحث والتطوير، لتوفير مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة لشركائها وعمائها المخلصين.
• إن القيم األساسية لشركة مبكو هي توفير منتجات عالية الجودة لعمائها والمساهمة في الحفاظ على البيئة وتلبية احتياجات السوق، منذ 

تأسيس الشركة ونحن نهتم بالبيئة والحفاظ عليها وذلك بإعادة تدوير الورق المسترجع وتحويله الى منتجات ذات قيمة اقتصادية، أن اهتمامنا 
 من معالجة المياه وإعادة استخدامها، باستخدام االضافات الكيميائية المتجددة، 

ً
بالبيئة يمتد إلى جميع الجوانب المتعلقة بعملية اإلنتاج بدءا

ونبذل الجهود المستمرة للحفاظ على عالمنا األخضر.

• تحصل الشركة على المواد الخام الرئيسية من عدة مواقع في جميع أنحاء المملكة والدول المجاورة وذلك من خال شركتها التابعة شركة 
تجميع وتدوير المخلفات المحدودة )واسكو( المملوكة بالكامل للشركة، وهي من أكبر الشركات الرائدة في مجال إدارة النفايات وتجميع 

الورق.

 من روالت الورق البني وهي من كبري الشركات في المنطقة من حيث الطاقة اإلنتاجية 
ً
• تبلغ الطاقة اإلنتاجية للشركة 475 ألف طن سنويا

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.

 لبرنامج نطاقات التابع لوزارة العمل.
ً
 وتحافظ على النطاق الباتيني وفقا

ً
• نسبة التوطين بالشركة تبلغ 43٪ تقريبا

• توزع الشركة منتجاتها على أكثر من 50 دولة حول العالم وتبلغ نسبة التصدير من إجمالي المبيعات 43٪ للعام الحالي.
• 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 للحصول على دبلوم في التقنيات الورقية والصناعية ويعمل المعهد تحت إشراف 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمركز الوطني للشراكات االستراتيجية وإدارة الشركة، وهو من أحد مبادرات الشركة في مجال 

المسؤولية االجتماعية، ويعمل بالشركة العديد من خريجي المعهد.

• للشركة العديد من األنشطة في مجال المسئولية االجتماعية والتثقيف البيئي وحصلت على عدة جوائز في هذا المجال.
• تمتلك الشركة شركات تابعة هي شركة اإلنجازات المتخصصة وشركة تجميع وتدوير المخلفات )واسكو( وهي شركة متخصصة في إدارة 

النفايات )الورقية والمعدنية والباستيك( وتعد إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال إدارة النفايات في الشرق األوسط وشمال افريقيا حيث تبلغ 
 للتجميع في المملكة العربية السعودية ودول الشرق األوسط 

ً
، وتملك الشركة 26 مركزا

ً
طاقتها التجميعية نصف مليون طن في العام سنويا

ولها العديد من االستثمارات في مقالب البلديات في معظم أنحاء المملكة.
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أ( الشركات التابعة

نسبة الملكيةدولة النشاطدولة التأسيسالنشاطرأس المالاسم الشركة

تجميع وتجارة الورق 20 مليون ريالتجميع وتدوير المخلفات
100٪السعودية ودول وأخرىالسعوديةالمستعمل

تجميع وتجارة الورق 100 ألف ريالاإلنجازات المتخصصة
100٪السعوديةالسعوديةالمستعمل

والجدير بالذكر أن جميع الشركات التابعة تعمل بالتكامل مع شركتهم األم حيث تقوم شركات تجميع وفرز الورق وفرعها بإمداد مصنع الورق 
بالخامات الازمة 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 2018/12/31م.

500,000,000 ريالراس المال المصرح بـــه
50,000,000 سهمعدد األسهم المصدرة )جميع أسهم الشركة أسهم عادية(

29,100,641 سهمعدد األسهم الحرة حسب سجات تداول.
500.000.000 ريالرأس المال المدفوع

10 ريالالقيمة االسمية للسهم
10 ريالالقيمة المدفوعة للسهم

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 

 بأن عدد األسهم الحرة قد 
ً
 وشراًء في سوق األسهم، علما

ً
 لحركة تداول أسهم الشركة اليومية بيعا

ً
األسهم الحرة يتغير من فترة إلى أخرى وفقا

تم تسجيلها من موقع تداول بتاريخ 01 يناير 2019م.

ج( ملكية كبار المساهمين التي تزيد عن 5% من أسهم الشركة كما في 2018/12/31م.

التغير%النسبةالرصيد نهاية العامالرصيد بداية العاماالسم#
--23.23٪11.619.50011.619.500شركة عبد القادر المهيدب وأوالده1
4.79٪18.44٪11.619.6009.219.600شركة الفانا القابضة 2
--9.5٪4.750.0004.750.000عبداهلل عبد الرحمن المعمر 3

د( عدد طلبات سجل المساهمين خالل العام 2018م.

أسباب الطلبتاريخ ملف الملكياتم
بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق االستثمارية15 مارس 12018
بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق االستثمارية20 مارس 22018
سجل األسهم بغرض اجتماع الجمعية العامة غير العادية.22 ابريل 32018
سجل األسهم بغرض توزيع األرباح.24 ابريل 42018
بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق االستثمارية30 سبتمبر 52018
بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق االستثمارية11 أكتوبر 62018
بيانات عن حركة نسب ملكية الشركات والصناديق االستثمارية16 أكتوبر 72018
سجل األسهم بغرض اجتماع الجمعية العامة العادية29 أكتوبر 82018
سجل األسهم بغرض توزيع األرباح05 نوفمبر 92018
بيانات الملكية ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين بنهاية العام.31 ديسمبر 102018
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: أهم األحداث والقرارات خالل العام المالي 2018م
ً
ثامنا

الحدث#2018
(04 مارس1

ً
اإلعان عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2017 )اثنا عشر شهرا

اإلعان عن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2017م.04 مارس2
اإلعان إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع االول(11 أبريل3
اإلعان عن تاريخ بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع األول(.16 أبريل4
اإلعان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع األول(.23 أبريل5
اإلعان عن تاريخ وطريقة توزيع األرباح على المساهمين عن العام 2017م.23 أبريل6
اإلعان عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 31-03-2018 )ثاثة أشهر(.09 مايو7
اإلعان عن بدء شراء األسهم المخصصة لبرنامج أسهم الموظفين )المرحلة األولى(. 17 مايو8
اإلعان عن استقالة وتعين عضو في مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة. 23 مايو9
اإلعان عن االنتهاء من شراء األسهم المخصصة لبرنامج أسهم الموظفين )المرحلة األولى(. 30 مايو10
اإلعان عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30-06-2018 )ستة أشهر(.31 يوليو11
اإلعان عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيات بنكية )متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية( مع بنك الكويت الوطني.06 سبتمبر12
اإلعان عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيات بنكية )متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية( مع البنك السعودي البريطاني.06 سبتمبر13
اإلعان عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(.04 أكتوبر14
اإلعان عن توقيع اتفاقية تسهيات بنكية متوافقة مع الشريعة اإلسامية مع بنك الباد.16 أكتوبر15
اإلعان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة للشركة )االجتماع األول(.30 أكتوبر16
اإلعان عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف األول من العام 2018م30 أكتوبر17
اإلعان عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30-09-2018 )تسعة أشهر(.31 أكتوبر18
اإلعان عن تاريخ وطريقة توزيع األرباح النقدية على المساهمين عن النصف األول من العام 2018م04 نوفمبر19

: الخطط واآلفاق المستقبلية
ً
تاسعا

تسعي الشركة دائما إلى تطوير منتجاتها وخطوط إنتاجها وزيادة طاقتها اإلنتاجية لمواصلة النجاحات والحفاظ على وضعها الريادي 
وتلبية إحتياجات األسوق المحلية والعالمية من الطلب على منتجاتها كما تطور الشركة بنيتها التحتية والخدمات المساندة لخطوط اإلنتاج 

بهدف المحافظة على الصدارة دائما بإعتبارها من أكبر منتجي الورق بالشرق األوسط وشمال إفريقيا كما تسعى الشركة إلى تعظيم أرباح 
المساهمين بإتباعها اإلستراتيجيات التالية:

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

 وإقليميا وذلك بتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالمية لتلبية 
ً
االستمرار في بناء والمحافظة على قاعدة عماء دائمين للشركة عالميا  )2

طموحات وتطلعات هؤالء العماء.

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

المرونة في العمليات والتنوع في منتجات الشركة وقدرتها على اإلستجابة مع إتجاهات السوق بإدخال منتجات جديدة.  )4

التوسع في إستخدام المواد الخام التي كان من الصعب إستخدامها من قبل بواسطة عجان الورق المحوري لخفض التكاليف.  )5

: أنشطة المسؤولية االجتماعية
ً
عاشرا

 من قيمها وإطار عملها والهدف منها هو مساهمة الشركة 
ً
 أساسيا

ً
تمثل المسؤولية االجتماعية لشركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق جزءا

 وبمسؤولية وبشفافية لتعزيز مكانتها 
ً
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع الذي تعمل به مع التزامها المستمر بالتصرف أخاقيا

التنافسية في األسواق وتتبع الشركة أسلوب التكامل مع نموذج التشغيل وذلك بدمج وظيفة المسؤولية االجتماعية للشركة في عمليات الشركة 
اليومية، فضا عن ترجمة االلتزام تجاه المسؤولية االجتماعية إلى أهداف محددة ومضمنة في سياسات وإجراءات وأهداف الشركة المستقبلية.

وتلتزم الشركة بابتكار ممارسات مستدامة في أعمالها تلبي احتياجات الحاضر دون المساس برفاهية أجيال المستقبل، وتتعهد بإعداد 
استراتيجيات تمكنها من التحرك لألمام نحو االستدامة وتعزيز القيمة المقدمة لعمائنا.

وخالل العام 2018م تمت المشاركة في العديد من النشاطات الخاصة بحماية البيئة والمسؤولية االجتماعية مثل: -

• إطاق مبادرة قوافل أصدقاء البيئة مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز وشركة واسكو لتدوير المخلفات الورقية من خال 12 موقع 
للتجميع لمدة 36 يوم على مستوى جده في أشهر أوقات اإلمتحانات للطاب على مدار السنة.

• مساهمة مبكو في مشروع إنشاء حدائق المليساء جنوب جده مع أمانة جده وجمعية مراكز الحياء؛
• عقد فاعليات للتعريف بإعادة التدوير وأثره على البيئة والمجتمع مع الشركة التابعة واسكو؛

• توقيع إتفاقية مع صندوق الموارد البشرية “هدف” وجامعة جدة لتدريب وتأهيل 100 متدرب؛
• المشاركة في ملتقى ومعرض البيئة الصناعية األول بورقة عمل عن أفضل الممارسات إلعادة معالجة المياه؛ المستخدمة في الصناعة تحت 

رعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة؛

• توقيع إتفاقية شراكة مع الوقف العلمي وجامعة الملك عبدالعزيز إلطاق برنامج رخصة القيادة البيئية.
• فازت الشركة بجائزة أفضل شركة ورق في مجال الصناعات الورقية عن جائزة أفضل العرب لعام 2018م

• فازت الشركة بجائزة شركة إعادة تدوير الورق للعام 2018 عن جوائز الشرق األوسط إلعادة تدوير المخلفات.
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الحادي عشر: المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وشركاتها التابعة وعملياته
 بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت 

ً
إن نشاط الشركة، وظروفها المالية، وتوقعاتها المستقبلية. ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية قد تتأثر سلبا

أي من المخاطر التالية، أو إذا ما حدثت أية مخاطر أخرى لم يتسن تحديدها في الوقت الحاضر، والشركة كأي كيان صناعي تتعرض لمثل 
هذه المخاطر خال ممارستها ألنشطتها وتتخذ الشركة كافة اإلجراءات الممكنة وتضع السياسات وتقدم الدعم والمعلومات الكافية لقسم 

المخاطر واإللتزام للتقليل من أثار هذه المخاطر على أداء الشركة.

1- استراتيجية إدارة المخاطر بالشركة:
• تتمثل إستراتيجية إدارة المخاطر في عملية األخذ بالمخاطر المحسوبة، وهي الوسيلة النظامية لتحديد المخاطر وترتيب أولوياتها وتطبيق 

اإلستراتيجيات وخطط العمل الازمة للتقليل من المخاطر، حيث تتضمن كا من الوقاية من المخاطر المحتملة واالكتشاف المبكر 
للمشاكل الفعلية، فهي عملية مستمرة تشترك فيها الموارد البشرية على جميع مستويات الشركة.

ن اإلدارة من معرفة الخطر وتحليله بإستخدام الطريقة المناسبة، ثم إيجاد الحل المناسب الذي 
ِّ

• إن اإلعداد الجيد الستراتيجية إدارة المخاطر يمك
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 
ن تميز اإلدارة بين المخاطر والفرص.

َ
إنجاز أهداف الشركة، ويجب أ

- 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 إختيار البديل االستراتيجي 
األمثل منها، والذي على ضوئه تطور خطط لمعالجة الخطر تتضمن الوسائل الازمة لذلك.

• هذه الخطوات الخمسة ترافقها عملية مستمرة من الرقابة تقوم بها إدارة المخاطر بالتنسيق مع المراجعة الداخلية، وذلك بالمراقبة وإجراء 
و قد تكون مجتمعة.

َ
التعديات حسب الضرورة، فهذه النشاطات الرقابية قد تكون منفصلة لكل خطوة من الخطوات الخمسة السابقة، أ

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.
 لجميع المخاطر ولكنه في الوقت ذاته قد يؤدي 

ً
التجنب: وتعني محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما، إن التجنب يبدو حا

إلى الحرمان من الفوائد واألرباح التي كان من الممكن الحصول عليها من النشاط الذي تم تجنبه.
 للتقليل من حدة الخسائر الناتجة عن الخطر باتخاذ إجراءات تحد من الخسائر الناجمة عن الخطر.

ً
التقليص: وتشمل طرقا

القبول: وتعني قبول الخسائر عند حدوثها، فهذه الطريقة تعتبر إستراتيجية مقبولة في حالة المخاطر 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.

3- أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة وشركاتها التابعة
أ( مخاطر التقلبات االقتصادية والسياسية:

 على القدرة التنافسية للشركة وتحد من الوصول إلى بعض العماء في 
ً
تشهد بعض دول المنطقة بعض التقلبات السياسية والتي قد تؤثر سلبا

تلك الدول ومن ضمن أهداف الشركة االستراتيجية وسياسة إدارة المخاطر لديها الوصول إلى أسواق جديدة لتعويض ما تفقده من عماء 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 على إدارة الشركة نخبة من أفضل الكفاءات اإلدارية والفنية وعدم استمرار هذه الكفاءات في   .1
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 واستام ذمام األمور من 

القيادات التي أشرفت على تدريبهم على مهارات الوظيفة. 

مخاطر عدم توفر المواد الخام وتقلب أسعارها: تتأثر إيرادات وأرباح الشركة وشركاتها التابعة باألسعار السائدة للسلع والمواد الخام وخاصة   .2
الورق المستعمل وتتأثر كذلك بمدي توافرها في األسواق والتي بطبيعتها عرضة لتقلبات سريعة وواسعة النطاق، لذلك تحرص الشركة 
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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 منشئاتها من الوقود على عقد توريد وقود من شركة أرامكو السعودية ومن الممكن   .3
أن ترتفع أسعار الوقود الذي تقوم شركة أرامكو السعودية بتوريده إلى الشركة، وقد ال تتمكن الشركة من زيادة أسعار منتجاتها بنسبة 

 على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية، لذلك تقوم الشركة بدعم 
ً
تعكس قيمة الزيادة في أسعار الوقود المورد إليها، مما سيؤثر سلبا

المبادرات الداخلية لخفض التكاليف للتقليل من أثار ارتفاع أسعار الطاقة في حالة حدوثها.

مخاطر موقع الشركة الجغرافي: يقع مصنع الشركة بمنطقة الخمرة بمدينة جدة في منطقة صناعية خاصة على قطعة أرض مملوكة   .4
بالكامل للشركة، وتمتلك الشركة كافة التراخيص الازمة 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 لألعمال: يتألف مصنع الشركة من عدة خطوط إنتاج وآالت لصناعة الورق.  وبالتالي فإذا ما طرأ   .5
، سواء ألسباب فنية )كانقطاع إمدادات الكهرباء أو الطاقة أو المياه( أو تعرضه ألي حادث 

ً
أي أمر من شأنه التأثير على أعمال المصنع سلبا

أو طارئ ال قدر اهلل يؤثر على استمرارية أعماله مما سيؤثر بشكل جوهري على نتائج الشركة التشغيلية والمالية. لذلك تتخذ الشركة كافة 
التدابير االحتياطية للتقليل من هذه المخاطر حيث تمتلك الشركة محطة لتوليد الطاقة الكهربية التي تغطي احتياجاتها باإلضافة الى مولدات 
احتياطية تستخدم عند الضرورة وكذلك ترتبط بعقود واتفاقيات طويلة األمد مع أكثر من جهة لتوريد كميات المياه الازمة للصناعة كما إنها 

تحتفظ بغطاء تأميني يشمل التعويض عن انقطاع األعمال كما أن خطوط اإلنتاج تعمل باستقالية تامة عن بعضها البعض حتى ال 
يتأثر أي منهم بتوقف األخر.

المخاطر المرتبطة بالنقل: تعتمد الشركة على مقدمي خدمات نقل خارجيين لنقل منتجاتها لعمائها. وأي انقطاع في خدمات النقل هذه   .6
قد تؤثر بشكل مؤقت على قدرة الشركة على توريد منتجاتها لعمائها 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.

ج( المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع:

1. المخاطر المتعلقة بأسعار المنتجات: يتأثر األداء المستقبلي للشركة بقدرتها على الحفاظ على أسعار مناسبة لمنتجاتها والقدرة على تحويل 
أي زيادة في تكاليف اإلنتاج إلى عمائها من خال رفع أسعار المنتجات وهذا أمر غير مؤكد ألن سعر المنتج النهائي يعتمد على العرض 

والطلب في السوق المحلي والعالمي.

2. المخاطر المتعلقة بتركيز القطاع والتخصص: 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 
. وبالتالي فإن التراجع في هذه العوامل أو تغيرها 

ً
 أو إيجابا

ً
بأهمية تدوير الورق، تعتبر جميعها عوامل أساسية مؤثرة في هذه الصناعة سلبا

 سيؤثر على عمليات الشركة، وتحرص الشركة دائما على تطوير وتنويع منتجاتها لمواكبة التطور في مجال التغليف والصناعة التحولية 
ً
سلبا

التي ترتبط بنشاط الشركة.

3. مخاطر البيئة التنافسية: تعمل الشركة في بيئة تتسم بالتنافسية العالية وإمكانية إغراقها بمنتجات رخيصة الثمن من منافسين خارجين 
 على نتائج أعمال الشركة وتعتمد قدرة 

ً
 في أسعار منتجاتها نتيجة لهذه المنافسة، وبالتالي التأثير سلبا

ً
ويمكن أن تواجه الشركة انخفاضا

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

هـ( المخاطر المالية:

مخاطر عدم كفاية التأمين: تحتفظ الشركة بغطاء تأميني يشمل عدة أنواع من التأمين ومن الممكن أن تنشأ حاالت تستدعي الشركة إلى   .1
اللجوء إلى شركة التأمين المعنية لتعويضها عن أي خسارة أو ضرر مؤمن عليه ومن الممكن أن تتجاوز قيمة مطالبات الشركة قيمة التأمين 

 
ً
 بالكامل وبالتالي فإن وقوع مثل هذه الحاالت من شأنه التأثير سلبا

ً
الذي تحتفظ به الشركة، أو أال يكون الضرر الذي لحق بها مغطى تأمينيا

على أعمال الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية والمالية.

: تعتمد احتياجات الشركة التمويلية على رأسمالها وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها 
ً
مخاطر توفر التمويل اإلضافي مستقبا  .2

النقدية والتمويل التي تحصل عليه من المؤسسات المالية الممولة لها، وقد تحتاج الشركة إلى تمويل إضافي في المستقبل، وعليه فإن 
 على أعمال 

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

الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية والمالية، وتدرأ الشركة هذه المخاطر عن طريق المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية وضمان توافر التمويل 
الازم إلحتياجات الشركة من خال التسهيات االئتمانية التي تحصل عليها الشركة .

مخاطر االئتمان: إن مخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد خسارة مالية بسبب عدم قدرة عماء الشركة على الوفاء بالتزاماتهم. وتتعلق   .3
 بالذمم التجارية المدينة، وقد يواجه بعض عماء الشركة ظروف اقتصادية غير مواتية تمنعهم من استيفاء 

ً
المخاطر االئتمانية للشركة أساسا

التزاماتهم المالية تجاه الشركة، مما يؤثر سلبا على نتائج أعمال الشركة وتوقعاتها، تراقب الشركة بشكل منتظم مخاطر االئتمان المتعلقة 
بالذمم المدينة وترصد المخصصات الازمة للتحوط من هذه المخاطر كما تلجأ الشركة الى التغطية التأمينية لمخاطر االئتمان وخاصة مع 

عمائها خارج المملكة للحد من هذه المخاطر.

مخاطر تذبذب نسب الفائدة وأسعار صرف العمات وتكاليف التمويل: الشركة معرضة لمخاطر أسعار صرف العمات األجنبية وأن أية تذبذبات   .4
 على األداء المالي للشركة كما أن ارتفاع تكاليف التمويل بصورة كبيرة خاصة في حالة 

ً
كبيرة غير متوقعة في أسعار الصرف سوف تؤثر سلبا
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 على ربحيتها المستقبلية، معظم تعامات الشركة 
ً
نمو حجم التمويل، سيعرض الشركة لتكبد تكاليف تمويل عالية، األمر الذي قد يؤثر سلبا

تتم بالريال السعودي والدوالر األمريكي، وتتحوط الشركة من مخاطر تقلب أسعار الفائدة من خال مراقبة أسعار الفائدة بانتظام، كما 
دخلت الشركة في عقود المشتقات المالية )مقايضات الفائدة / الربح( مع البنوك للتحوط من مخاطر تقلب سعر الفائدة للقروض ألجل.

مخاطر السيولة: هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة في جمع األموال للوفاء باإللتزامات المرتبطة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة   .5
عن عدم القدرة على بيع األصل المالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة بالتأكد على أساس منتظم بأن األموال 

الكافية متوفرة من خال تسهيات ائتمانية ملتزم بها للوفاء بأي التزامات مستقبلية، ال يوجد لدى الشركة تركيز هام لمخاطر السيولة.

مخاطر توزيع األرباح: يعتمد توزيع األرباح على عدة عوامل منها قدرة الشركة على تحقيق أرباح ومركزها المالي ومتطلبات االحتياطات   .6
القانونية واشتراطات المؤسسات المالية الممولة، وحدود االئتمان المتوفرة، واألوضاع االقتصادية العامة، وعوامل أخرى تخضع لتوصية مجلس 

. وأي تغير جوهري في هذه العوامل قد يؤثر على قدرة الشركة بالنسبة لتوزيع أرباح 
ً
اإلدارة في إعان توزيع األرباح حسبما يراه مناسبا

ويخضع توزيع األرباح لمتطلبات نظام الشركة األساس واللوائح واألنظمة السارية بهذا الخصوص.

د( المخاطر المتعلقة باألنظمة واللوائح والتصاريح والتراخيص:

التشريعات واألنظمة والبيئة التنظيمية: تخضع الشركة وأعمالها في مجال صناعة وإنتاج الورق وأعمال تجميع وتدوير النفايات لجهات إشرافيه   .1
تطبق األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة وفي حالة إدخال تعديات 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 
تعديات على عملياتها أو أساليب تقديم خدماتها أو إدخال تعديات على منتجاتها أو خطوط إنتاجها بما ينسجم مع المتطلبات التي 

 لذلك أو التأثير على عملياتها بشكل جوهري 
ً
تفرضها هذه األنظمة، األمر الذي سيؤدي إلى تحملها لنفقات مالية إضافية غير متوقعة تبعا

 على نتائج الشركة المالية وربحيتها. وتسعي الشركة دائما إلى تجديد تراخيصها الصناعية والتجارية وتوفيق أوضاعها 
ً
يؤدى إلى التأثير سلبا

وتطور مرافقها 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 خال القيام بأنشطتها.

مخاطر البيئة والسامة: تنطوي أعمال الشركة وشركاتها التابعة على بعض المخاطر المتعلقة بأنظمة البيئة والسامة ومن شأن إلزام   .2
المصانع في المستقبل بتطبيق معايير أكثر صرامة لتوفير متطلبات بيئية ووقائية للسامة أن يزيد من تكاليف الشركة مما سيؤثر على نتائج 

 للحفاظ على البيئة واألمن والسامة في أعمالها، وتطبق الشركة معايير السامة المهنية، والسامة من 
ً
 بالغا

ً
أعمالها وتولي الشركة اهتماما

الحرائق، والسامة من المواد الخطرة، ويقوم فريق السامة بجوالت ميدانية للتعامل مع كل حاالت الطوارئ والحوادث إلى جانب إجراء دورات 
تدريبية دورية للموظفين عن السامة كما يتم التأكد من توحيد وتطبيق  إجراءات السامة مع كل األقسام والمواقع بالشركة. 

الثاني عشر: المعلومات والبيانات المالية:
 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 

ً
قامت الشركة بإعداد قوائمها المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وفقا

المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

IFRS(( األرقام المالية بداية من العام 2016 وفقا للمعايير الدولية* 

أ( نتائج األعمال )األرقام باأللف ريال سعودي(

2014 2015 2016 2017 2018 البيان
826,427 681,170 634,405 771,008 833,614 المبيعات
591,715 508,313 503,122 584,898 597,940 تكاليف المبيعات
243,713 172,856 131,283 186,110 235,674 مجمل الربح
141,988 81,865 33,892 95,833 128,230 الربح التشغيلي
111,339 55,118 94,907 68,131 99,444 صافي الربح

ب( األصول والخصوم )األرقام باأللف ريال سعودي(

2014 2015 2016 2017 2018 البيان
472,801 515,053 444,344 477.544 459.173 األصول المتداولة
1,029,374 1,078,399 1.095.397 1.071,491 1.046.513 األصول غير المتداولة
1,502,176 1,593,452 1.539.741 1.549.035 1.505.686 إجمالي األصول
557,273 483,324 426.413 432.969 354.100 الخصوم المتداولة
342,017 452,123 419.863 393.686 400.274 الخصوم غير المتداولة
899,289 935,447 846.276 826.655 754.373 إجمالي الخصوم
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ج( الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية للعام 2017م مقارنة بالعام 2018م )األرقام باأللف ريال سعودي( 
 

نسبة أسباب التغير
التغيرات

قيمة 
مؤشرات قائمة الدخل 20172018التغيرات

المبيعات62.606771,008833,614٪8ارتفاع متوسط أسعار البيع.
تكلفة المبيعات13.041584,898597,940٪2ارتفاع متوسط أسعار المواد الخام.

ارتفاع قيمة المبيعات بنسبة أعلى من تكلفة 
مجمل الدخل49.564186,110235,674٪27المبيعات.

ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف اإلدارية 
مصاريف تشغيلية وآخري92,698108,151 15.453٪17والعمومية 

إيرادات تشغيلية وآخري2,421707-1.714-71٪انخفاض االيرادات االخرى 
 الرتفاع قيمة المبيعات 

ً
ارتفاع مجمل الربح نظرا

الربح التشغيلي32.39795,833128.230٪34بمعدل أعلى من تكاليف المبيعات. 

د( وصف األنشطة الرئيسة للشركة والشركة التابعة 
– يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في صناعة وإنتاج ورق التعبئة والتغليف والورق الصناعي.

– يتمثل النشاط الرئيس للشركات التابعة في تجميع وإعادة تدوير الورق والمخلفات والمتاجرة فيهم.
تتمثل مساهمة األنشطة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج كما يلي: )األرقام باأللف ريال سعودي(

النسبة %اإليرادات من النشاطالنشاط
811,63697صناعة وإنتاج الورق )الصناعة(

21.9783تجميع وإعادة تدوير الورق والمخلفات )التجارة(

هـ( 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 

 للتوزيع الجغرافي كما يلي: - )األرقام باأللف ريال( 
ً
الجغرافية األخرى. وفقا

إجمالي اإليراداتدول أخرىدول مجلس التعاون المملكة العربية السعوديةالبيان 
452.90552,298306,433811,636الشركة  

21.978--21.978الشركات التابعة
474,88352,298306,433833,614المجموع

و( المعلومات المتعلقة بالقروض على شركة مبكو وشركاتها التابعة واسكو:

1. قروض وتسهيات متوسطة األجل )األرقام باأللف ريال(:

الجهة المانحة 
للقرض

مبلغ أصل القرض/ 
التسهيالت

مدة القرض/ 
التسهيالت

الرصيد بداية 
العام

أضافات خالل العام/ 
المستغل خالل 

العام
ما تم سداده 

خالل العام
الرصيد نهاية 

العام

صندوق التنمية 
33,000106,500-5139,500 سنوات139,500الصناعي

25,000-25,000-5 سنوات50.000بنك سامبا
36,190123,810-5160,000 سنوات200.000البنك العربي 
45,00060,000-5105,000 سنوات150.000البنك الفرنسي

449,87537,00014,28672,589 سنوات150.000بنك الكويت الوطني
431,743100,00031,743100,000 سنوات150.000بنك ساب

486,118162,000160,219487,899-839,500اإلجمالي
رسوم التمويل 

المستحقة، رسوم 
مالية مؤجلة

-)3,429(--815

839,500482,689162,000160,219488,714اإلجمالي
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2. قروض وتسهيات قصيرة األجل )دواره( )األرقام باأللف ريال(:

الجهة المانحة 
للقرض

مبلغ أصل 
القرض/ 
التسهيالت

مدة القرض/ 
التسهيالت

الرصيد بداية 
العام

أضافات خالل 
العام/ المستغل 

خالل العام

ما تم سداده 
خالل العام

الرصيد نهاية 
العام

-31,160189,002220,162سنة 150,000البنك العربي 
بنك الكويت 

الوطني
49,61394,000123,61320,000سنة50,000

88,00012,00076,000-سنة100,000بنك الباد
53,50026,00027,500-سنة50,000مصرف الراجحي

-58,06111,93069,990سنة60,000بنك ساب
البنك السعودي 

الفرنسي
73.40349,103119,5082.999سنة210,000

212,237485,535571,273126,499-620,000اإلجمالي
أوراق دفع 

مستحقة وأخرى
-5,918--1,802

620,000218,155485,535571,273128,301اإلجمالي
إجمالي متوسطة 

وقصيرة األجل
1,459,500700,844647,535731,492617,015

3.  الشركة التابعة )واسكو( قروض تسهيات قصيرة األجل )دواره( )األرقام باأللف ريال(:
ما  أضافات خال العام  الرصيد بداية العام  مدة القرض/ التسهيات  مبلغ أصل القرض/ التسهيات  الجهة المانحة للقرض 

الرصيد نهاية العام تم سداده خال العام 

الجهة المانحة 
للقرض

مبلغ أصل 
القرض/ 
التسهيالت

مدة القرض/ 
التسهيالت

الرصيد بداية 
العام

أضافات خالل 
العام/ المستغل 

خالل العام
ما تم سداده 

خالل العام
الرصيد نهاية 

العام

-5,000-5,000سنة20,000البنك العربي 
-5.000-5.000-20,000اإلجمالي

إجمالي )مبكو 
وواسكو(

1,479,500-705,844647,535736,492617,015

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

20182017التصنيف
128,301223,253القروض والتسهيات قصيرة األجل

128,352124,334الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
360,362358,355القروض طويلة األجل

617,015705,942اإلجمالي

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:

الغرض من الطرف األخر في العقدطبيعة التعاقد
العقد

بداية 
التعاقد

مدة العقد 
-التعامالت

قيمة التعامل 
بالريال خالل 

2018م

اسم العضو/ كبار

التنفيذيين أو أي شخص

ذي عالقة بأي منهم

توريد مواسير الورق 
المقوى )الكور(

شركة نابكو للتغليف  
المتعدد )نابكو مالتي 

باك(

توريد مواسير 
الورق المقوى

سارية حتى أنهائها 2018
من أحد الطرفين

طارق مطلق المطلق138,583

شركة نابكو للتغليف شراء منتجات الشركة
المتعدد )نابكو مالتي 

باك(

شراء منتجات 
الشركة

سارية حتى أنهائها 2018
من أحد الطرفين

طارق مطلق المطلق2,762,651

الشركة الشرقية لصناعة شراء منتجات الشركة
الكرتون )أيسترن باك( 

شراء منتجات 
الشركة

سارية حتى أنهائها 2018
من أحد الطرفين

طارق مطلق المطلق2,346,450

شراء منتجات الشركة المتحدة للتعدينشراء منتجات الشركة
الشركة

سارية حتى أنهائها 2010
من أحد الطرفين

عماد عبدالقادر المهيدب4,060,294

تطوير وتشغيل المدن توريد مياه للشركة
الصناعية

توريد مياه 
معالجة

عماد عبدالقادر المهيدب4,666,674سارية حتى 2025م  2005
عبداالله عبداهلل أبونيان

توريد أخشاب شركة مصدرشراء مواد للشركة
ومواد بناء

انتهت في فبراير 2005
2018م

عماد عبدالقادر المهيدب15,330
مصعب سليمان المهيدب

* خال العام 2018 أفصح عضو مجلس اإلدارة السيد/ طارق المطلق عما لها من مصلحة في التعامات التي تتم مع الشركة.   92
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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 
 عل أساس المستحق عن الشهر السابق.

ً
التأمينات االجتماعية شهريا

• تكاليف تأشيرات وجوازات: هي تكاليف تتحملها الشركة الستخراج التأشيرات ورسوم استقدام العمالة والزيارات التجارية.

• رسوم مكتب العمل: هي تكاليف استخراج رخصة العمل وتغير المهن.

األرقام )باأللف ريال(

األسبابالمسددةالمستحقةالبيان للعام المالي 2018م
حسب القرار2.7681.759الزكاة

ضريبة القيمة المضافة والخدمات الخارجية للموردين االجانب 6.9716.970الضريبة 
حسب المستحق بسجات التأمينات االجتماعية5.6145.624المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

استقدام وزيارات تجارية وتجديد فيز وتأشيرات847831تكاليف تأشيرات وجوازات 
رسوم العمالة ورخص عمل8.0666.427رسوم مكتب العمل 

24,26621.611اإلجمالي

ط( األرباح النقدية الموزعة والمقترحة خالل العام 2018م 
• خال العام 2018 أوصى مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2018م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 
المالي 2017م 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 22 أبريل 2018م وتم البدء في توزيع األرباح على المساهمين بتاريخ 8 مايو 2018م.

• خال العام 2018 فوضت الجمعية العامة للشركة مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية في اجتماعها بتاريخ 29 أكتوبر 2018 وقرر مجلس 
اإلدارة بتاريخ 30 أكتوبر 2018 توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف األول من العام 2018 بواقع 50 هللة للسهم وبلغ إجمالي 

التوزيعات 25 مليون ريال وبدء التوزيع بتاريخ 14 نوفمبر 2018م.

 
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 

 من هذه المؤسسات. 
ً
لمعاونة ما يكون قائما

• 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 
 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

ً
يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا

• 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 خال 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.

 لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن أو قرار مجلس 
ً
• يستحق المساهم حصته في توزيعات األرباح النقدية أو أسهم المنحة وفقا

اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجات 
المساهمين في نهاية اليوم المحدد لاستحقاق.
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الثالث عشر: المعلومات المتعلقة بحوكمة الشركة:
أ( حوكمة شركة مبكـو

خال العام 2018 أصدر مجلس هيئة السوق المالية في تاريخ 24 إبريل 2018م قراره باعتماد تعديات الئحة حوكمة الشركات فبادرت الشركة 
بمراجعة نظام الحوكمة الخاص بها واللوائح والسياسات التابعة له وتم إقرار التعديات بقرار من مجلس اإلدارة في 7 مايو 2018م.

 
ً
 تبعة للتطورات في هذه المعايير، وترى أن هذا االلتزام يشكل عاما

ً
تلتزم الشركة بأفضل معايير حوكمة الشركات وتعدل أنظمتها دوما

 لنجاحها على المدي الطويل لذلك وضعت الشركة نظام وقواعد الحوكمة الخاصة بها وبشركاتها التابعة، ويتوافق هذا النظام مع 
ً
جوهريا

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 

عاقتها 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 وتعاماتها 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 الازمة 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 على األعمال والتصرفات والمساءلة ألي شخص صاحب قرار والتأكد من قدرته على إيضاح وتبرير الرقابة والمساءلة:
أفعاله

المعاملة العادلة وعدم التميز لجميع األطرافالمساواة:
اإلفصاح بدقة وبوضوح وضمان أن جميع عمليات الشركة وبيانتها واضحة ومتوافرة للجميعالشفافية:

التصرف وفق مدونة السلوك المهني واألخاقي والتعامل بنزاهة وعدالة واحترافية مع جميع األطرافاألخاقيات:
نظرة مستقبلية طويلة األجل لتحقيق اإلستدامة وضمان النمو وتحقيق منفعة للمجتمع.رؤية لتأسيس قيمة مستدامة:

ب( نظام الشركة األساس
هو النظام الخاص بها والذي يحدد ماهية الشركة وينظم شؤونها وأغراضها وكيفية إدارتها وتنظيم إنعقاد اجتماعاتها وحقوق المساهمين 

فيها وكيفية الرقابة على أعمالها وصاحية الشركة في االقتراض وشراء أسهمها ويحدد سياستها الواجبة منذ نشوئها حتى انقضائها.

ج( حقوق المساهمين
أولت الئحة حوكمة الشركة األهتمام – بشكل خاص – بحقوق المساهمين، وتشجيع المشاركة الفعالة لهم في إجتماعات 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 االطاع 

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 بالبطان في قرار جمعيات المساهمين، 

كما اهتمت بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح، وكل تلك الحقوق كفلها وأكد عليها نظام الشركة األساس.

94



الـبـيـــــئـة
المجتمع

المنـتــــج 

د( نظام الرقابة الداخلية
 للرقابة الداخلية بالشركة بناء على توصية لجنة المراجعة بهدف تقييم السياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر 

ً
أعتمد مجلس اإلدارة نظاما

 من أدارة 
ً
وتطبيق أحكام قواعد نظام حوكمة الشركات ولوائحه، والتقيد باألنظمة واللوائح ذات الصلة، ويشرف على تطبيق نظام الرقابة كا

المراجعة الداخلية وإدارة الحوكمة وااللتزام وإدارة المخاطر وتتمتع هذه اإلدارات باالستقالية وترفع تقريرها الى لجنة المراجعة والمجلس.

عززت الشركة دور الحوكمة باتخاذ ما يلي: 
1( إدارة للمراجعة الداخلية سيتم التطرق إلى مهامها في نتائج المراجعة السنوية إلجراءات الرقابة وهي أدارة مستقلة تؤدي عملها تحت إشراف 

لجنة المراجعة.

2( إدارة للحوكمة وااللتزام بالشركة وهي إدارة مستقلة تعمل بالتعاون مع إدارة المراجعة الداخلية وتحت إشراف مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة 
وتتركز مهامه الرئيسية فيما يلي:

• متابعة التعديات التي تصدرها الجهات الرقابية واإلشرافية على األنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالشركات المساهمة وتحديث األنظمة 
الداخلية بالشركة تبعا لذلك.

• التأكد من التزام الشركة بالتعليمات واألنظمة التي تفرضها الجهات الرقابية واإلشراقية والمتعلقة بأنشطة الشركة.
• الرد على االستفسارات والمراسات الواردة إلى الشركة من 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.
 لمتغيرات 

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

األنظمة واللوائح.

• اطاع 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 واألخاقية التي تغطي بيئة العمل التي تعمل من 

خالها الشركة.

• االستجابة لانتهاكات المزعومة للقواعد واألنظمة والسياسات واإلجراءات ومعايير السلوك األخاقي من خال التقييم والتوصية ببدء إجراءات 
التحقيق.

• 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 وتحديثيها 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.

أدارة المخاطر والتي تعمل بالتعاون مع إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وااللتزام ومن أبرز مهام عملها ما يلي:  )3

• تحديد وتطوير ومراقبة تطبيق القواعد اإلرشادية وإجراءات إدارة المخاطر الازمة لتحديد وقياس والتحكم، ومراقبة المخاطر المازمة ألنشطة 
الشركة.

• مراجعة بيان المخاطر المقدم من كل مدير إدارة فيما يخص إدارته ورفعه للرئيس التنفيذي ولجنة المراجعة بالشركة وإعداد تقرير منتظم 
حول إطار إدارة المخاطر وهيكل المخاطر بالشركة.

• تعزيز الوعي بالمخاطر وبثقافة إدارة المخاطر داخل الشركة وإجراء التدريب الازم للعاملين.
 المخاطر داخل بيئة عملهم ومسؤولياتهم الشخصية.

ً
• لتأكد من أن جميع الموظفين يدركون تماما

• التنسيق مع اإلدارة التنفيذية 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.

• خال العام 2018 أوصت لجنة المراجعة بتعين إستشاري إدارة مخاطر لتطوير عمل إدارة المخاطر وزيادة فاعليتها.
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الرابع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات نظام الرقابة الداخلية
1( االشراف على عمليات الرقابة داخل الشركة.

تطلع “لجنة المراجعة” على التقارير التي تقدمها إدارة المراجعة الداخلية، وإدارة الحوكمة وااللتزام، وإدارة المخاطر بصفة دورية في إطار الخطة 
السنوية لعمليات الرقابة لألنشطة المدرجة في الخطة للتحقق من التالي:-

• مدى االلتزام باألنظمة واللوائح المعمول بها.
• مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية.

• إجراءات تقييم وتحديث السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلنشطة اإلدارية والمالية والتشغيلية والتسويقية في الشركة وفروعها.
• طرق التحقق من دقة المعلومات الواردة في التقارير المالية للشركة.

• كيفية التحديد اإلستباقي للمخاطر التشغيلية والتخفيف من حدتها وتجبنها بالقدر المتاح.
• وتتابع “لجنة المراجعة” مدي االلتزام بتنفيذ برنامج الرقابة الداخلية المعتمد، وتناقش “خطط المراجعة الداخلية” والنتائج السنوية لها من 

خال التقارير المقدمة من رئيس فريق التدقيق الداخلي وإجابات اإلدارة التنفيذية عليها. للتأكد من أن فريق التدقيق الداخلي بالشركة قد 
تمكن من أداء واجباته التي كان مكلفة بها خال عام 2018م، وفحص أعمال الشركة وشركاتها التابعة حسب الخطة السنوية المعتمدة.

 عن عمل اإلدارة التنفيذية، وأن تبعية فريق التدقيق الداخلي 
ً
• تتأكد اللجنة أيضا من أن عمل فريق المراجعة الداخلية للشركة مستقل تماما

المباشرة إلى لجنة مراجعة.

ولقد اتبعت إدارة المراجعة الداخلية ما يلي للقيام بواجباتها:-

• تم توجيه أنشطتها إلى األنشطة عالية المخاطر وبعض األنشطة متوسطة المخاطر لرفع فعالية وكفاءة عمليات الشركة. 
• متابعة إتخاذ اإلدارة التنفيذية للتدابير الازمة لمعالجة المحتويات والماحظات الواردة في تقارير المراجعة. 

• وقد قامت بدورها بالتنسيق مع إدارة الحوكمة وااللتزام وإدارة المخاطر 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 
 لتحقيق أهداف الشركة من عدمه، وشمل نطاق عمل ما يلي:

ً
الداخلية للشركة توفر ضمانا معقوال

 لخطة المراجعة.
ً
• المراجعة واالستعراض الدوري ألنشطة اإلدارات العاملة في الشركة وشركاتها التابعة على فترات مناسبة وفقا

• إباغ المسؤولين في اإلدارات المختلفة التي تم فحصها بنتائج عمليات المراجعة والفحص وذلك للتأكد من اتخاذ اإلجراءات الازمة فيما 
يتعلق بأوجه القصور التي تم تحديدها خال عملية المراجعة.

• اإلشراف على تطبيق الماحظات والتوصيات الواردة في تقرير المراجعة وإعداد تقارير دورية عن التحديثات إلى لجنة المراجعة.
وفيما يلي أهم الماحظات التي وردت في تقرير المراجعة الداخلية خال العام 2018م: 

أ( تجديد رخصة الدفاع المدني: 
أكملت الشركة جميع التوصيات المقترحة من قبل سلطات الدفاع المدني وتم إعتمادها من قبل مستشار معتمد، وقد تم إجراء التفتيش 

الرسمي في اآلونة األخيرة من قبل الدفاع المدني في فبراير 2019 وتنتظر الشركة إصدار الرخصة، حيث انتهت اإلدارة من معالجة جميع 
متطلبات الدفاع المدني.

ب( عدم تركيب كاميرات مراقبة في بعض المواقع: 

خال عمليات الفحص تبين عدم وجود كاميرات مراقبة في بعض المستودعات لمراقبة العمليات مما قد يؤدي إلى عدم القدرة على اإلباغ 
عن الحوادث في منطقة العمليات، وشرعت اإلدارة بتركيب الكاميرات في اإلمكان غير المراقبة ومن المخطط االنتهاء منها في يوليو 2019م.

ج( تأمين مخزون المنتج التام:

خال عمليات الفحص تبين عدم الحصول على رخصة دفاع مدني للمستودعات الخارجية التي تستأجرها الشركة وبالتالي عدم التأمين على 
المخزون في هذه المستودعات، بدأت اإلدارة في انهاء إجراءات ترخيص الدفاع المدني للحصول على التغطية التأمينية لهذه المستودعات.

د( غياب بعض مؤشرات األداء في الشركة التابعة )واسكو(

خال عمليات الفحص تبين غياب مؤشرات األداء الرئيسية )KPI( لتقييم أنشطة بعض “العمليات”، والتي قد تؤدي إلى تقييم غير مناسب لفعالية 
األداء لتحقيق أهداف الشركة، شرعت اإلدارة في عملية تطوير مؤشرات األداء الرئيسية لتقييم األنشطة غير المغطاة.

ه( عدم وجود خطة صيانة وقائية معتمدة لبعض عمليات الشركة التابعة )واسكو(.

خال عمليات الفحص تبين عدم وجود خطة الصيانة الوقائية المعتمدة لبعض اآلالت، والمعدات المنقولة مما قد يؤدي إلى توقف المعدات 
)الخسارة المالية المحتملة بسبب التوقف(، تعهدت اإلدارة باتخاذ الازم واعتماد خطة للصيانة.
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و( السياسات واإلجراءات )واسكو(

خال عمليات الفحص تبين غياب سياسات وإجراءات العمل المعتمدة، تمت صياغة السياسات واإلجراءات المتعلقة بالعمليات وجاري إعتمادها.

الخامس عشر: رأي لجنة المراجعة عن مدي فعالية الرقابة الداخلية بالشركة 
• قامت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية المعتمدة لتقييم وضع الرقابة الداخلية المطبقة مع التركيز على تقييم 

البيئة الرقابية، المخاطر، السياسات واإلجراءات، فصل المهام، ونظم المعلومات، وذلك من خال تدقيق عينات مختارة لألنشطة المخطط 
مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المصممة والمطبقة، والحصول على تأكيدات معقولة عن 

فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية خال العام 2018.

• باإلضافة الى قيام المراجع الخارجي بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية 
 غير متحفظ على البيانات المالية 

ً
من األخطاء الجوهرية وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة، والتي نتج عنها تقديم رأيا

للشركة خال العام 2018.

• أتضح من الفحص السنوي إلجراءات الرقابة الداخلية محل اإلختبار خال العام 2018 من قبل المراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية 
في الشركة، أن نتائج هذا الفحص وفرت ضمانات معقولة بشأن فاعلية وكفاءة العمليات واإلعداد والعرض العادل للتقارير المالية وكذلك 

اإلمتثال لألنظمة واللوائح المعمول بها، كما ننوه أنه ال يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييم التي تتم 
إلجراءات الرقابة الداخلية وذلك ألن عملية المراجعة في جوهرها تستند إلى فحص عينات كما هو مشار إليه أعاه، وال يمكن إعطاء تأكيد 

لفاعلية أي نظام للضبط والتدقيق الداخلي بدرجة الموثوقية التامة، 

• بالرغم من ان الشركة حصلت على رأي المراجع الخارجي با تحفظ وال ماحظات جوهرية إال أن لجنة المراجعة حثت اإلدارة على االستمرار 
في تقوية نظام الرقابة الداخلي من خال تقوية وتطوير نظام تخطيط الموارد )ERP System( المطبق بالشركة وتعزيز إدارة المراجعة الداخلية 

والمخاطر والحوكمة وااللتزام بالموارد البشرية التي ترفع من إداء الشركة.

• لذلك توصي لجنة المراجعة اإلدارة ببذل المزيد من الجهود من أجل تنفيذ التوصيات والماحظات وتطبيق خطط العمل التصحيحية التي 
تعهدت بها دون أي تأخير غير مبرر.

السادس عشر: اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين خالل العام 2018م

االسم#
سجل الحضور للعام 2018

االجتماع الثاني 29 أكتوبر االجتماع األول 22 إبريل 

حضرحضرأ. عماد عبدالقادر المهيدب1
حضرحضر م. عبداهلل عبد الرحمن المعمر2
لم يحضرلم يحضرأ. عبد االله عبداهلل أبونيان3
حضرحضرأ. خالد صالح الخطاف4
حضرلم يحضرأ. مصعب سليمان المهيدب5
استقاللم يحضرأ. فيصل عمر السقاف6
لم يحضرلم يحضرأ. أحمد مبارك الدباسي7
لم يحضرلم يحضرأ. طارق مطلق المطلق8
لم يحضر-أ. وليد إبراهيم شكري عضو بداية من 23 مايو 102018
بالنيابة عن رئيس اللجنة-م. عمر نجار عضو لجنة المكافآت والترشيحات9
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السابع عشر: ما تم تطبيقه من الئحة حوكمة الشركات 
قامت الشركة بتطبيق جميع األحكام اإللزامية الواردة بائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 2017/02/13م، 

 استرشاديه: 
ً
وتعدياتها الاحقة حتى نهاية العام 2018م وذلك باستثناء األحكام التالية والتي منها أحكاما

أسباب عدم التطبيق نص المادةرقم المادة
على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ 14 فقرة )أ(

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 إباغ الشركة بأي موضوعات يرغب 
المساهمين في إدراجها على جدول 

األعمال خال اجتماعات الجمعية العامة 
في العام 2018م.

وضع اآلليات الازمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 39 فقرة )2(
على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم 

ومعارفهم في المجاالت ذات العاقة بأنشطة الشركة.

اكتفت الشركة بتطبيق الفقرة )1( من المادة 
ويتم اطاع المجلس دائما على التطورات 

في مجال عمل الشركة من خال 
االجتماعات والتقارير المرفوعة من اإلدارة.

أ( تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة المكافآت(، من 60
ثاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، على أن يكون من 

بينهم عضو مستقل على األقل 

ب( تصدر الجمعية العامة للشركة – بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة – 
الئحة عمل لجنة المكافآت،

تم ضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات 
في لجنة واحدة.

تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل )سنة( على األقل، وكلما دعت الحاجة 63
إلى ذلك.

ال ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة 
المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة 

ل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة الترشيحات( من غير 64
َّ

أ( تشك
أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضو مستقل 

على األقل.

ال ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة 
المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة 

تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل )سنة( على األقل، وكلما دعت الحاجة 67
إلى ذلك.

ال ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة 
المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة 

ل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة إدارة المخاطر( يكون 70
َّ

تشك
رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. وُيشترط 

أن يتوافر في أعضائها مستوى مائم 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.

تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل )ستة أشهر( على األقل، وكلما 72
دعت الحاجة إلى ذلك،

لم تشكل الشركة لجنة مخصصة إلدارة 
المخاطر.

85  الفقرة 
3،2،1

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، 
على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي:

تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لاستماع إلى آراء العاملين في 1(
الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة 

 من األرباح التي تحققها 
ً
 في الشركة أو نصيبا

ً
برامج منح العاملين أسهما

أو برامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج إنشاء 
مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة.

 مع العلم أن الشركة انشأت 
ً
ال ينطبق جزئيا

 في 
ً
برنامج منح بعض العاملين أسهما

الشركة، كما توفر الشركة وسائل تواصل 
للموظفين لطرح اآلراء وتقديم االقتراحات 

والشكاوى وتجري استطاعات عن 
الرضا الوظيفي عن طريق جهات خارجية 

مستقلة، كما يتم إعداد دورات تدريبية 
للموظفين داخل وخارج الشركة.

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل 88 فقرة )1(
االجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.

ال ينطبق الن النص استرشادي ولصعوبة 
تطبيقها وخاصة المقارنة بالشركات األخرى 

ذات النشاط المشابهة لندرة المعلومات.
في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه 95

أن يفوض إليها االختصاصات المقررة بموجب المادة )الرابعة والتسعين( 
من هذه الائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات 

 على األقل، بالتقارير والتوصيات التي 
ً
الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنويا

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 ومجلس 

اإلدارة.

98



الـبـيـــــئـة
المجتمع

المنـتــــج 

وفي الختام يسر مجلس اإلدارة أن يتقدم بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على 
 لرؤية المملكة 2030، كما 

ً
دعمها ورعايتها المستمرة للقطاع الخاص ومبادرات الحكومة لدعم القطاع الخاص تنفيذا

يتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير لجميع المتعاملين مع الشركة من عماء 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 خال العام 2019م بإذن اهلل.

سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع،

رئيس مجلس اإلدارة
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